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  مقدمه:
بررسی را ارزش گذاري نموده رتبه بندي، نشانگر تمایزي ارزشی است که سعی می کند از زاویه دید خود، موارد مورد 

و بهتر یا بدتر بودن موارد را به نمایش گذارد. اینکه چه معیاري به عنوان زاویه دید قرار گیرد می تواند نتیجه را 
  دستخوش تغییرات جدي نماید.

ارزیابی موسسات مختلفی در دنیا به کار رتبه بندي دانشگاه ها می پردازند. هدف از این رتبه بندي در درجه اول، 
کیفیت عملکرد دانشگاههاست اما نباید غافل شد که هر رتبه بندي در بطن خود نوعی برنامه و سیاست را نیز براي 
دانشگاهها تجویز می نماید. به عبارت بهتر، وقتی دانشگاهی را به عنوان دانشگاه برتر معرفی می نماید به صورت 

یارهاي مدنظر خود فرا می خواند. این مساله موجب می شود تا ضمنی دیگران را به تالش براي حرکت در مسیر مع
  سیاستگذاري هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها نیز دچار تغییراتی شود. 

با وجود اینکه همه نظام هاي رتبه بندي سعی کرده اند تا کیفیت را به صورت جامع بررسی نمایند، اما معیارهاي به کار 
بیشترین تمرکز سیستم هاي رتبه بندي بر مقاالت علمی است که البته یکی از شکال نیستند. رفته لزوما جامع یا بدون ا

و ... می باشند.  پژوهشی دانشگاه هاست. در کنار این معیار، پژوهشگران، وب سایت ها -خروجی هاي سیستم آموزشی
  ود.مراجعه نم 1به جهت توجه بیشتر به معیارهاي ممکن در ارزیابی می توان به شکل 

  اهداف نظام هاي رتبه بندي را می توان به صورت ذیل جمع بندي نمود:
 دریافت کنند که  ، اطالعاتیپاسخ به نیاز مصرف کنندگانی که می خواهند نسبت به موسسات آموزش عالی

 راحت تر قابل تفسیر باشد. 

 انگیزش جهت رقابت میان موسسات آموزش عالی 

  گذاري (در چه موسسه اي سرمایه گذاري، بازدهی بیشتري دارد؟)فراهم آوردن منطقی براي سرمایه 

 کمک به تمایزبخشی بیشتر میان انواع مختلف موسسات، برنامه هاي آموزشی و رشته هاي تحصیلی گوناگون 

  نشان دانشگاه ها براي  کیفیتاز همه مهمتر، وقتی که این رتبه بندي ها خوب فهم و تفسیر شود، تعریفی از
  ویزي پیرامون کیفیت، برنامه هاي آموزشی و شاخص هاي ارزیابی کیفیت دانشگاه ها. می دهد؛ تج

براي مطالعه بیشتر اهمیت، کارکرد و مالحظات الزم در رتبه بندي می توان به مطالعات عمیق تري پرداخت. به جهت 
رتبه شرح و آسیب شناسی برخی نظام هاي به بحث پیرامون  The Ranking Forum of Swiss Universitiesنمونه 

بنابراین پیشنهاد می شود، قبل از تمایل  .توصیه شده اند همچنین در بخش منابع بیشتر، مقاالتی نیز بندي پرداخته است.
به هر کدام از نظام هاي رتبه بندي، گزارشی آسیب شناسانه از ماهیت و اثر رتبه بندي و نیز نقاط قوت و ضعف هر 

  نظام رتبه بندي تدوین گردد. 
ند و سایر موسسات باید توجه داشت که در دنیا تنها، چند موسسه محدود می باشند که به مطالعات اسنادي می پرداز

تنها از پایگاه داده اي آنها استفاده نموده و با شاخص هاي متنوعی به ارزیابی و رتبه بندي دانشگاه ها مبادرت می نمایند 
  می باشند.  ISCو  ISI آنها  از جمله
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 : نگاه سیستمی به شاخص هاي سنجش عملکرد پژوهشی دانشگاه ها1 شکل
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  انواع نظام هاي رتبه بندي:
نظام هاي رتبه بندي مختلفی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و سازمان ها و موسسات گوناگونی به صورت خاص 

  اشاره داشت:به موارد ذیل  1در جدولیا به عنوان یکی از فعالیت هایشان به این امر مشغول هستند. از جمله می توان 
 : سازمان هاي فعال در امر رتبه بندي دانشگاه ها 1 جدول

  کشور  سازمان رتبه بندي
The Maclean’s  Canada  
Acdemic Ranking of World Universities  
ShanghaiRanking Consultancy ARWU  
The Chinese Universities Alumni Association Ranking  
The NETBIG Ranking (Netbig)  

Mainland 
China  

Professional Ranking of World Universities  France  
Center for Higher Education Development  
Nachrichten und Analysen aus Politik, Wirtschaft, Wissen, Kultur und Sport 
(ZEIT)  
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)  
CHE-Excellence Ranking (CHE)  
CHE University Ranking 
The best universities in Germany (Karriere)  

Germany  

The Asahi Shimbun  
Japan University Accreditation Association  
Kawaijuku Rankings 

Japan 

Perspektywy Poland 
Ranking Web of World Universities (CSIC) 
SIR  
National Graduation Rate Ranking (GRS Research Group) 

Spain 

Swissupranking Switzerland 
The Times Higher Education  
Good University Guide - Times OnLine  
The Top 100 Full-time Global Programmes (Financial Times)  

World University Rankings (THES & QS)  
The Guardian University Guide (The Guardian) 

U.K. 

ISI 
America's Best Colleges (US News and World Report)  
NRC Ranking of U.S. Psychology Ph.D. Programs (Social Psychology Network)  
The Top American Research Universities (The Center for Measuring the 
Performance of American Universities)  
UTD Top 100 Business School Research Rankings (The UT Dallas' School of 
Management)  
U.S. News & World Report  
The Center for Measuring University Performance   
Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching  
The Princeton Review  

U.S.A 
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Academic Analytics, LLC (AA, LLC) 
Washington Monthly - Our Third Annual College Rankings 
OEDB 
Newsweek  
Ranking of Universities in Hong Kong (Education 18.com) H.K. 
Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan Taiwan 
Global University City Index  
Good Universities Guides (Hobsons Australia) Australia 

Korean Council for University Education Ranking Korea 
India Today Ranking (India Today)  
JAM College Rankings  
National Assessment and Accreditation Council 

India 

Universidad de la República (La Republic) Italy 
The Leiden Ranking (Leiden University) Holland 
Ranking of Universities of Colleges (Moderna Tider) Sweden 
Ranking de las mejores universidades del país/Ranking universidades El Mercurio 
(EI Mercurio) Chile 

Consejo Nacional de Evaluation y Acreditation de las Universidades Argentina 
ISC Iran 
URAP Turkey 
GRBS UN 

 
 به برخی از آنها اشاره می شود.:تنها ، و غرض بر اشاره اجمالی به علت عدم امکان بررسی همه این نظام ها
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ISC 
  :مقدمه
 ارتقاي لزوم به باتوجه .نهادي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است» 1اسالم جهان علوم استنادي پایگاه«

 مبنی رهبري معظم مقام حکیمانه بیانات به نظر و اسالم جهان در علم گسترش و تولید در ایران اسالمی جمهوري نقش

 کشورهاي پرورش و آموزش وزراي عمومی مجمع نهمین مصوبه پیرو و اسالم جهان علوم استنادي پایگاه ایجاد بر

 کشورهاي عالی آموزش وزراي نشست چهارمین مصوبه به عطف نیز و مراکش پایتخت رباط در 1386 سال در اسالمی

 تشکیالت و وظایف  اهداف، قانون طبق نیز و فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوبه نیز و باکو در 1387 سال در اسالمی

 دانشمندان خاص و مستقل استنادي پایگاه عنوان به اسالم جهان علوم استنادي پایگاه  فناوري، و تحقیقات  علوم، وزارت

 توسط ها آن با سازنده و موثر تعامل و جهان علمی استنادي هاي پایگاه سایر با مرتبط و اسالمی مراکز و اسالم جهان

 خواهد اجرا مربوط مقررات و مصوبات  قوانین،  اساسنامه، این مفاد طبق و گردید ایجاد فناوري و تحقیقات  علوم، وزارت

  .شد
سال در مطالعات استنادي تجربه دارد و نیز بعد از کشور هلند،  60، بعد از ایاالت متحده که ISCایجاد با  ایران

 توسط موسسه اطالعات علمیت علمی مجالهم اکنون، تحلیل  .سومین نظام استنادي جهان را بنیانگذاري کرده است

(ISI)  در حقیقت،  .پذیرد در دنیاي انتشارات صورت می ISC  در صدد است تا مجالت علمی کشورهاي اسالمی را  
و هم اکنون با استفاده از اطالعات جمع آوري شده از انتشارات  سنجی تجزیه و تحلیل کند بر اساس معیارهاي علم

علمی، در تحلیل محتوایی، ارزیابی مجالت و رتبه بندي مؤسسات علمی، نویسندگان و فارسی، به خصوص مجالت 
  .هایی کسب کرده است مجالت در سطح ملی موفقیت

اي  ها پرسشنامه بندي دانشگاه براي رتبه. هاي جهان اسالم مشارکت فعالی دارد بندي دانشگاه این مؤسسه در رتبه
پایگاه   هاي پایگاه نیز مبتنی بر همین پرسشنامه است و فعالً ه شده که شاخصارائ 2هاي اسالمی توسط سازمان همکاري

ها و همچنین  ها توسط خوداظهاري دانشگاه بندي دانشگاه رتبه. بندي است استنادي علوم جهان اسالم متولی این رتبه
بندي عبارتند از معیارهاي  تبهمعیارهاي ر. گیرد ها صورت می رصد پایگاه استنادي علوم جهان اسالم از وضعیت دانشگاه

   اقتصادي، که از این میان،-هاي اجتماعی فعالیت  ،)امکانات(المللی، تسهیالت  وجهه بین  آموزشی،  پژوهشی،
بندي را به  باشند که به تنهایی پنجاه درصد از وزن رتبه بندي می هاي رتبه ترین شاخص کننده هاي پژوهشی تعیین شاخص

  .دان خود اختصاص داده
  

                                                             
1Islamic world Science Citation Center (ISC) 
2OIC: Organization of Islamic Cooperation 
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  ISCمراحل کلی توسعه پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 
هاي انجام شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و شوراي عالی انقالب فرهنگی  ذاري  گ به موازات سیاست

 همین اساس، بر .دپرداز هاي خود را بدون وقفه اجرا نموده و به انجام امور عملیاتی می این پایگاه برنامه ،ISC پیرامون
ISCدهد در چندین مرحله به توسعه خود ادامه می:  

 هاي چندگانه ها و فرآورده بررسی و تحلیل مجالت معتبر فارسی در نظام ISC  تا کنون 1378از سال. 

 هاي مختلف  کنون در فرآوردهتا 2005دهی و پردازش مجالت معتبر عربی کشورهاي اسالمی از سال  درون
 .ISCنظام 

 تا کنون و ارائه نتایج  2005حلیل مجالت علمی انگلیسی ایران و سایر کشورهاي اسالمی از سال پردازش و ت
 .پذیري جامعه علمی جهت دسترس ISCهاي مختلف  آن از طریق فرآورده

 در دستور کار  ...فرانسوي و   مالزیایی،  اندونزیایی،  هاي ترکی، زبانISC ها، قرار دارند و مقدمات این فعالیت  
 یکی پس از دیگري به مورد اجرا گذاشته خواهد ISCریزي و به تدریج با توسعه تشکیالت سازمانی  برنامه

توزیع نشریات در جهان اسالم در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم مورد مطالعه قرار گرفت و در گام  .شد
انتخاب  ISCسازي استنادي معتبر براي  نامه نمایه الت معتبر بر اساس آئیننشریه به عنوان مج 1352  نخست،

 .شد

  
  اهداف پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

هاي اسالمی در راستاي  ایجاد فرصت و تقویت روح نوآوري در علوم بومی به ویژه علوم انسانی با توجه به ارزش
سنجی و سیاستگذاري آگاهانه در  توسعه علم  اسب براي گسترش علم،سازي بستر من فراهم  بخشی به جهان اسالم، الهام

  .پایگاه یک مؤسسه پژوهشی است.حوزه علم و فناوري در کشورهاي اسالمی از جمله اهداف این پایگاه است
  

  ها بندي دانشگاه معیار رتبه: هاي عملکرد شاخص
 -هاي اجتماعی المللی، امکانات و فعالیت وجهه بینمعیار کلی پژوهشی، آموزشی،  5ها از  راي رتبه بندي دانشگاهب

باشند که هر یک از آنها داراي ارزش و وزن  این معیارها داراي شاخص هایی براي خود می.شود اقتصادي استفاده می
ها و  ها و اعمال وزن مخصوص به خود بوده که در نهایت با محاسبه آنها از اطالعات خام دریافت شده از دانشگاه

، نماي کلی 2در جدول.بندي معلوم می گردد ها از نظر رتبه هایی، وضعیت دانشگاه به مجموع آنها طبق فرمولمحاس
  :استها ارایه شده  معیارها و شاخص
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  ISc: معیارها و شاخص هاي 2جدول 

 وزن شاخص معیار

 پژوهشی

 )50: وزن کل(

A1 17 کیفیت پژوهشی 

A2  16 پژوهشیکارایی 

A3 5 حجم پژوهش 

A4 5 نرخ رشد کیفیت پژوهشی 

A5 5 نرخ رشد کارایی پژوهشی 

A6 2 امتیازها 

 آموزشی
 )35: وزن کل(

B1 6  اعضاي هیات علمی داراي جایزه 

B2 استاندارد اساتید پراستنادISI 3 

 OIC 5 استاندارد

B3  4 کل اعضاي هیات علمینسبت اعضاي هیات علمی داراي مدرك دکتري به 

B4 3 فارغ التحصیالنی که جایزه گرفته اند 

B5 استاندارد فارغ التحصیالن پراستنادISI 1 

 OIC 2استاندارد

B6 3 نسبت اعضاي هیات علمی به دانشجو 

B7 2 نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان 

B8 3 نرخ رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

B9 3 المللی دانشجویان داراي جایزه در المپیادهاي بین 

 المللی وجهه بین

 )7: وزن کل(

C1 2 المللی به کل اعضاي هیات عملی نسبت اعضاي هیات علمی بین 

C2 1 المللی به کل دانشجویان نسبت دانشجویان بین 

C3  نسبت اعضاي هیات علمی داراي مدرك دکتري خارجی به کل اعضاي
  هیات علمی داراي مدرك دکتري

1½ 

C4 1 کنفرانسهاي بین المللی½ 

C5 تعداد برنامه هاي کاربردي همکاریهاي بین المللی ½ 
 ½ تعداد ذینفع ها

تسهیالت 
 )امکانات(

D1 1 سرانه تعداد عناوین کتاب به ازاي هر دانشجو 

D2  1 )الکترونیکیچاپی یا (تعداد مجالت یا نشریات ادواري 
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 وزن شاخص معیار

 1 تعداد موسسات یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه D3 )3: وزن کل(

هاي اجتماعی فعالیت
 اقتصادي -

 )5: وزن کل(

E1 2 درآمد قراردادها و مشاوره ها½ 

E2 1 دوره هاي بازآموزي 

E3 1 برنامه هاي کارآفرینی و ارتباط با صنعت 

E4 تعداد مراکز رشد و شرکتهاي اشتقاقی)spin-off( ½ 
  

 ها گیري شاخص شیوه اندازه
 معیارهاي پژوهشی .1

  »:کیفیت پژوهشی«  A1اندازه گیري مقدار شاخص .1,1
هدف این شاخص، ارزیابی کیفیت پژوهشهاي انجام شده در مقایسه با میانگین کیفیت تحقیقات در جهان می 

تعداد ارجاعات و استنادات آن المللی پذیرفته شده است که کیفیت یک مقاله منتشر شده از طریق  در سطح بین.باشد
شاخص : جهت تعیین این شاخص، به طور معمول یکی از سه شاخص زیر درنظرگرفته می شود.قابل ارزیابی است

 .هسال 10ساله و شاخص ارجاعات  5ساله، شاخص ارجاعات  3ارجاعات 

 

  »:کارایی پژوهشی«A2 گیري مقدار شاخص اندازه .1,2
  .ت علمی در دوره معین استأکارآیی پژوهشی اعضاي هیگیري  هدف این شاخص، اندازه

 

  »:حجم پژوهش«A3 اندازه گیري مقدار شاخص .1,3
، ما باید A2مشابه شاخص.ت علمی استأگیري حجم تولیدات پژوهشی اعضاي هی هدف این شاخص اندازه

  .ساله را درنظر بگیریم 3هاي  دوره
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  »:نرخ رشد کیفیت پژوهشی«A4 گیري مقدار شاخص اندازه .1,4
گیري  هاي اخیر است را اندازه این شاخص میزان پیشرفت در آنچه مربوط به کیفیت تحقیقات انجام شده در سال

  .تر است و ممکن است با بیش از یک روش محاسبه شود ها سخت محاسبه این شاخص از بقیه شاخص.کند می

  
  :شود موسسه موردنظر، از فرمول زیر محاسبه میبراي هر نشریه، تعداد ارجاعات مورد انتظار براي دادن اعتبار به 

  
انتخاب (، از فرمول زیر )انتخاب اول(از فرمول باال  A4 در صورت مواجهه با مشکالت فنی در محاسبه شاخص

  .استفاده می شود) دوم
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اده هاي ، به دلیل نیاز به د)انتخاب دوم(از فرمول باال  A4 در صورت مواجهه با مشکالت فنی در محاسبه شاخص

  .استفاده می شود) انتخاب سوم(سال گذشته، از فرمول زیر  10
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  »:نرخ رشد کارایی پژوهشی« A5 گیري مقدار شاخص اندازه .1,5
ساله  3ت علمی است را در دوره أاین شاخص میزان پیشرفت در آنچه مربوط به کارایی تحقیقات اعضاي هی

  .کند گیري می اندازه

 

  

  »:جوایز«A6 گیري مقدار شاخص اندازه .1,6
سسات دیگري سهیم ؤاي در یک جایزه با م سسهؤاگر م.صورت کسري استه در اینجا هم شمارش اعتبار ب

  .شود سسه درنظر گرفته میؤسسه است، براي آن مؤباشد، تنها کسري از اعتبار که سهم م

 
  معیارهاي آموزشی .2

موریت از دو هدف أ، دومین م»نگهداري و انتشار دانش«ها به  شاخصهاي مربوط به این معیار، میزان دستیابی دانشگاه
  .کند مهم دانشگاه را ارزیابی می

  »:اعضاي هیات علمی داراي جایزه« B1 گیري مقدار شاخص اندازه .2,1
ت علمی أبراي اینکه یک عضو هی.کند ت علمی برجسته را منعکس میأاین شاخص درصد حضور اعضاي هی

اي در زمان وابستگی به این  در حوزه این معیار کسب کند، باید جایزهسسه اعتباري ؤپیشین که براي م/کنونی
  .موسسه یا قبل از آن، دریافت کرده باشد

  
پیشین بستگی به مدت زمان سپري شده /ت علمی کنونیأاعتبار بدست آمده براي موسسه توسط اعضاي هی

 :سسه دارد که وزن متناسب هر دوره در جدول زیر آمده استؤبعد از ترك م
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  »:3اعضاي هیات علمی پراستناد« B2:گیري مقدار شاخص اندازه .2,2
ت أبراي اینکه یک عضو هی.کند ت علمی برجسته را منعکس میأاین شاخص نیز درصد حضور اعضاي هی

سسه خود، اعتباري در حوزه این معیار کسب کند، الزم است وي در زمان ؤپیشین براي م/علمی کنونی
طور ه ب B2b و B2a امتیاز هر کدام از شاخص هاي.قبل از آن، پراستناد بوده باشدسسه یا ؤوابستگی به این م

  .محاسبه خواهدشد 2جداگانه مطابق فرمول 

 

  »:اعضاي هیات علمی داراي مدرك دکترا« B3 گیري مقدار شاخص اندازه .2,3
  .کند این شاخص کیفیت آکادمیک اعضاي هیات علمی را ارزیابی می

 

  »:فارغ التحصیالن داراي جایزه« B4 شاخصگیري مقدار  اندازه .2,4
  .کند این شاخص کیفیت آموزش ارائه شده به دانشجویان پیشین را ارزیابی می

  
                                                             
3Highly Cited researchers 
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اي، برندگانی  سسهؤدرصورتی که م.باشد می B1 جوایزي که در این شاخص مورد نظر هستند، مشابه شاخص
آنگاه براي هر مقطع به طور مجزا اعتبار دریافت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا داشته باشد 

اعتبار بدست آمده توسط یک فارغ التحصیل بستگی به دوره دریافت مدرك دارد که وزن متناسب هر .کند می
  :دوره در جدول زیر آمده است

 

  »:فارغ التحصیالن پراستناد« B5 گیري مقدار شاخص اندازه .2,5
 در اینجا نیز، مانند شاخص.کند به دانشجویان پیشین را ارزیابی میاین شاخص نیز کیفیت آموزش ارائه شده 

B2ما باید پژوهشگران ، HiCi را عالوه بر استاندارد ISIطبق استاندارد ، OIC شاخص.نیز درنظر بگیریم B5  به
به  B5b شاخص.کند اشاره می 3از  1با وزن  ISI به استاندارد B5a شاخص:دشو دو شاخص تبدیل می

بطور جداگانه مطابق  B5b و B5a امتیاز هر کدام از شاخص هاي.کند اشاره می 3از  2با وزن  OIC داستاندار
  .محاسبه خواهدشد 2فرمول 

 

  »:ت علمی به دانشجوأنسبت اعضاي هی«  B6گیري مقدار شاخص اندازه .2,6
  .این شاخص، یک شاخص استاندارد براي ارزیابی کیفیت آموزش است
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  »:نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان« B7 شاخصگیري مقدار  اندازه .2,7
ی دانشجویان تحصیالت تکمیلی سسه جهت ترقّؤگیري تالش انجام شده توسط م هدف این شاخص اندازه

  .باشد می

 

  »:نرخ رشد دانشجویان تحصیالت تکمیلی« B8 گیري مقدار شاخص اندازه .2,8
ی دانشجویان تحصیالت شده در سالهاي اخیر جهت ترقّگیري تالش انجام  هدف این شاخص نیز اندازه

شود، بیش از وزن اعمال شده  وزنی که براي دانشجویان دکترا اعمال می ،در این شاخص.باشد تکمیلی می
  :براي دانشجویان کارشناسی ارشد است

 

  »:المللی دانشجویان برنده المپیادهاي بین« B9 گیري مقدار شاخص اندازه .2,9
المللی، کیفیت آموزش را ارزیابی  طریق بررسی کارایی دانشجویان در المپیادهاي بیناین شاخص از 

المللییا المپیادهایی هستند که در سطح وسیعی انجام  المپیادهاي مورد نظر این شاخص، المپیادهاي بین.کند می
  .موردنظر است RkY تنها المپیادهاي پیش از سال.شوند می

  
سسه به ؤسب نموده در المپیاد و مدت زمان سپري شده از المپیاد، امتیازي براي مهر دانشجو بر اساس رتبه ک

  .آمده است 3وزن متناسب رتبه و سال در جدول.همراه دارد
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 : رتبه بندي دانشجویان المپیادي3 جدول

 

  المللی وجهه بین .3
المللی بودن  رسد که بین با این وجود، به نظر می.اند نکردهسایر طرح هاي رتبه بندي توجه یکسانی به این پارامتر 

اعتبار و  فرهنگی و نهایتاً -ها حرکت مثبتی در جهت کیفیت آموزش، خروجی پژوهش، درك اجتماعی دانشگاه
اساتید و دانشجویان : بنابراین توافق شد وجود موارد زیر براي دانشگاه امتیاز محسوب شود.خوشنامی دانشگاه است

ت علمی که مدرك دکتراي خود را از خارج از کشور خود دریافت کرده باشند و مشارکت در أالمللی، اعضاي هی بین
 .المللی تعامالت بین

  »:المللی اساتید بین« C1 گیري مقدار شاخص اندازه .3,1

 

  »:المللی دانشجویان بین«C2 گیري مقدار شاخص اندازه .3,2
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  »:علمی داخلی داراي مدرك دکترا از خارج از کشورت أاعضاي هی« C3 گیري مقدار شاخص اندازه .3,3

  
 المللی که در شاخص ت علمی بینأت علمی داخلی، افرادي است که در تعریف عضو هیأمنظور از اعضاي هی

C1 گنجند مطرح شد، نمی. 

  »:المللی کارگاهها و کنفرانسهاي بین«C4 گیري مقدار شاخص اندازه .3,4

  
المللی، کارگاه یا کنفرانسی است که توسط دانشگاه سازماندهی شده باشد و  منظور از کارگاه و کنفرانس بین

 .هاي خارجی در آن شرکت داشته باشند کننده از دانشگاه شرکت 5حداقل 

  »:المللی تعامالت بین« C5 گیري شاخص اندازه .3,5
موجودیت خارجی هاي رسمی بین دانشگاه موردنظر و یک ادالمللی، قرارد هاي بین  منظور از تبادالت برنامه

سال  3در ) ت علمیأدانشجو یا عضو هی(عملیاتی به این معنا که حداقل یک نفر.است که عملیاتی شده باشد
هاي  گیري کثرت تعامالت برنامه هدف این شاخص اندازه.از آن استفاده کرده باشد)  RkY-1تاRkY-3 ( گذشته

 C5b و C5a در نتیجه این شاخص به دو زیر شاخص.باشد المللی، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی می بین

محاسبه  2طور جداگانه مطابق فرمول ه ب C5b و C5a هاي امتیاز هر کدام از شاخص.شود تبدیل می
  .خواهدشد
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  )امکانات(تسهیالت  .4
از اي  که محدوده »امکانات« اما به دلیل گستردگی تعریف.ت آن استدهنده قدرت و قو مکانات هر دانشگاه نشانا

کتابخانه تا آزمایشگاه و خدمات مختلف به دانشجویان را دربرگرفته و درنتیجه تعیین کمیت بسیاري از آنها، نشدنی و یا 
 .شود هاي قابل شمارش درنظرگرفته می لذا در این مقایسه تنها شاخص.دشوار است

  »:تعداد کتب به ازاي هر دانشجو« D1 گیري شاخص اندازه .4,1

 

  »:نشریات و مجالت پژوهشی موجود«D2 گیري شاخص اندازه .4,2
 وجود ISI مجالت »World class« نشریه بایستی در لیست/این است که آن مجله »مناسب«منظور از کلمه 

  .سال موجود باشد 3شده یا دیجیتال مجموعه کامل مجالت باید براي حداقل  داشته و کپی چاپ

 

  »:دانشگاهسسات و مراکز تحقیقاتی ؤم«D3 گیري شاخص اندازه .4,3
 ست که براي تحقیق و پژوهش اختصاصمرکز تحقیقاتی،موجودیتی ا/سسهؤبراي این شاخص، منظور از م

  .یافته باشد
  
  
  

  هاي اجتماعی اقتصادي فعالیت .5
تغییر سریع اقتصاد .وظایف اصلی دانشگاه نگهداري، انتشار و تولید علم استتوان گفت  میدر یک تعریف کلی، 

لین مسئولیت بسیاري معتقدند که او.ها مرتبط با جامعه باشد جامعه، نیازمند این است که آموزشعمومی و پویایی 
تر باشند، آنگاه  الها در این زمینه فع پژوهان، ارتقاي رفاه و آسایش جامعه است و هرچه دانشگاه دانشمندان و دانش
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ها مورد  بخش معیارهاي اجتماعی و اقتصادي دانشگاهدر این .توان ادعا نمود که اعتبار و عمومیت آن نیز باال است می
 .گیرند بررسی و ارزیابی قرارمی

  »:ها درآمدهاي ناشی از قراردادها و مشاوره«E1 اندازه گیري شاخص .5,1

 

  »:دوره بازآموزي«E2 گیري شاخص اندازه .5,2

  
 .باشد حداقل دوهفته می هاي آموزشی مجازییا حضوري با طول دوره هاي بازآموزي، دوره در اینجا منظور از دوره

  »:هاي کارآفرینی و ارتباط با صنعت برنامه«E3 گیري شاخص اندازه .5,3
سیس یک شرکت، أها، آموزش نحوه ت هدف این دوره.هاي کارآفرینی نظردارد این شاخص بر بررسی دوره

قان و تبدیل این ق دانشجویان و محقّالهاي خ واژه کارآفرینی از ایده.به دانشجویان است...نحوه مدیریت آن و 
که منتج به تولید ...  ها و ها به محصوالت از طریق معرفی آنها به بخش صنعتی، کارخانجات، شرکت ایده

  .کند شود، حمایت می هاي شغلی براي دانشجویان می فرصت

 

  »:spin-offي ها تعداد مراکز رشد و شرکت« E4 گیري شاخص اندازه .5,4
سازي نتیجه تحقیقات اعضاي هیات  مهمی در تجارينقش  spin-off هاي مراکز رشد و شرکت

  .التحصیالن دارند فارغ/علمی
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  ها و مؤسسات تحقیقاتی ایران بندي دانشگاه دسته
  :هاي داخل کشور را به چهار دسته تقسیم کرده است این پایگاه دانشگاه

 ؤها و م دانشگاهسات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوريس 

 ؤها و م دانشگاهشت، درمان و آموزش پزشکیسات پژوهشی وزارت بهداس 

 واحدهاي دانشگاه آزاد 

 هاي ایران دانشگاهها و پژوهشگاه 
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ISI 
 :مقدمه

ISI یا همان موسسه اطالعات علمی   )Institute for Scientific Information(  یکی از موسسات معتبر در
عرصه جهانی می باشد و بدلیل دارا بودن استاندارهاي باالي علمی و ارزیابی درحال حاضر درجایگاه نخست جهانی 

  اي کاستی هاي نیزمی باشد.علی رغم جامع بودن دار ISIقرارگرفته است. اما شاخص هاي ارزیابی 
کم توجهی این موسسه به حوزه علوم انسانی باعث انتقادات شدیدي علیه آن شده بود بطوري که درسالهاي آغازین 

% کل مقاالت و مجالت پذیرفته شده درحوزه علوم انسانی و مدیریتی بود که با اتخاذ سیاست هاي 5چیزي درحدود 
ذشت چندین دهه از عمراین انسیتو، شمار مجالت و مقاالت علوم انسانی تمایززدائی درحال حاضر و پس از گ

  درصد از کل مقاالت می باشد. 15تا 12درحدود 
آمریکائی خود توانسته -موسسه اي است بین المللی که با بهره گیري استاندارهاي اروپائی ISIبا همه این اوصاف 

است به معیاري جهت سنجش توسعه علمی کشورها تبدیل شود و آهنگ پیشرفت جهانی ضرورت طراحی 
با این وجود را غیرقابل اجتناب می نماید.  ISIزیرساختهاي الزم جهت باالبردن شمار نشریات و مقاالت داخلی در 

بعنوان تنها معیار ارزیابی سطح علمی اساتید و هیئت علمی دانشگاه  ISIانتقادات زیادي دررابطه با شاخص قراردادن 
وسایر مراکز پژوهشی و دانشجویان تحصیالت عالیه وجود دارد که دور از واقعیت هم نمی باشد چون درحال حاضر 

سطح بسیار باالئی نمی باشند و هم چاپ مقاالت دراین مجالت از  هم از نظر علمی در ISIبعضی از مجالت عضو 
  طریق واسطه ها و موسسات داللی تاحدودي امکان پذیراست. 

مرکزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجالت علمی منتشره در دنیا به منظور  ISI بانک اطالعات
یک مجله ممکن است در یک . ثابت نیست ISI شمار مجالت. تبادل اطالعات میان پژوهشگران مختلف می باشد

در . کنار گذاشته شود ISI بعدا از لیست مجالت ،اما به دلیل کاهش بار علمی ،محسوب شود ISI از مجالت ،زمان
مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و  2000هر ساله . قرار دارند ISI در لیست ،مجله 16000 حال حاضر بیش از

  .اضافه می شوند ISI حدود ده درصد آنها به لیست
ازجمله . یکسري مراحل ارزیابی را پشت سر می گذارد ISI هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در

مجله، تنوع بین المللی مقاالت  ، کمیته علمی منتخب ISI رعایت استانداردهاي بانک اطالعاتی: عوامل مورد ارزیابی
 .چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جایگاه نشر آن می باشد

الزم به ذکر است که هیچ یک از این عوامل به تنهایی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد بلکه با بررسی مجموع 
جله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان از جمله مواردي که در ارزیابی م. عوامل یک امتیاز کلی داده خواهد شد

همچنین توصیه می شود که منابع نیز به زبان انگلیسی  .مقاالت، چکیده و کلمات کلیدي باید به زبان انگلیسی باشد
اگر چه اطالعات علمی مهم به تمامی زبانها به چاپ می رسد اما موارد ذکر شده باید به زبان انگلیسی . نوشته شوند

نمی توانند عناوین و منابع  ISI قرار گیرد زیرا ارزیابی کنندگان مجالت علمی در ISI ا تحت داوري و ارزیابیباشد ت
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داوري علمی و تخصصی مقاالت چاپ شده در مجله توسط . بکاررفته در مقاالت را به زبان انگلیسی ترجمه کنند
زیابی کنندگان می باشد که گویاي اعتبار و غناي علمی داوران نام آشناي علمی از جمله عمده ترین موارد مورد توجه ار

  .مجله است
  

 تاریخچه:
مرکزي درسال    ISI) بانک اطالعات   Information  Institute for Scientific( موسسه اطالعات علمی

تامسون موسسه علمی و مرافبت هاي بهداشتی بوسیله یوگن گرفیلد تاسیس شد. این موسسه بعداً توسط  1960
خریداري شد و درحال حاضر بعنوان موسسه اطالعات علمی تامسون شناخته می شود. این موسسه قسمتی از شرکت 

علمی (یکی از زیرشاخه از جمله شرکت تامسون رویترز در هفت حوزه کالن فعالیت دارد:  بیلیون دالري تامسون است.
رسانه (از جمله خبرگزاري ، حقوقی، مراقبت هاي بهداشتی، و کسب و کار دانشگاه هاست)، مالیهاي آن، رتبه بندي 

  .، تعامل شرکت ها و دولترویترز)
  مکان: 

  آدرس فعلی این موسسه همانطور که درسایت تامسون آمده است 
Thomson Scientific ٣٥٠١ Market Street Philadelphia, PA ١٩١٠٤ USA  
http://scientific.thomson.com.  

  می باشد. الزم به ذکراست این مرکز داراي نمایندگی هاي درشهرهاي لندن و سایرمراکز اروپا می باشد.
  

  فعالیت ها:
ISI هاي پژوهشی از علوم انسانی تا علوم پایه را دربر می  حجم گسترده اي از آنالیز و دسته بندي مقاالت و سرویس

گیرد.این موسسه با ارائه لیست موضوعی، امکان دسترسی آسان به مقاالت و مجالت داراي استاندارد مذکور را براي 
  استفاده کنندگان فراهم می آورد.

ISI همچنین یک ژورنال دارد که بطور ساالنه منتشر می شود و درآن ضریب تاثیر (IF)  مجالت عضو درآن آورده می
شود. این مرکز همچنین جوایز و سمینارهائی دررابطه با علوم مختلف درسراسر دنیا برگزارمی کند و به بعضی از 

در تدوین سیاستهاي آموزشی  ISIدانشجویان و پژوهشگران برتردنیا بورس تحصیلی اعطا می کند. همچنین نقش 
  کز آموزشی و پژوهشی کشورهاي عضو اتحادیه اروپا مورد اشاره بوده است.دانشگاههاي معتبر آمریکا و مرا

این موسسه با طراحی افقی بلندمدت وتعهد اخالقی نسبت به ارائه و ثبت برترین هاي علوم مختلف خودرا نه تنها 
امروزه در بعنوان یک موسسه بلکه بعنوان یک بانک اطالعاتی بسیار قوي درسطح جهان مطرح کرده است بطوري که 

را بعنوان یکی از شرایط ارتقاء اعضاء هئیت علمی دانشگاهها ومراکز آموزش    ISIبسیاري از نقاط دنیا، چاپ مقاله در
  .عالی می دانند



  دفتر ارزیابی و بهبود عملکرد - اداره کل طرح و برنامه                                                  نظام هاي رتبه بندي دانشگاه هاي جهان معرفیگزارش 

 55 از 24

حوزه علم را مطرح می 22منتشر می کند که جدیدترین اخبار  Science Watchهمچنین یک دوماهنامه نیز به نام  
  کند. 

  : ISIبی درشیوه انتخاب و ارزیا
فرایندي همه جانبه و کامل می باشد. مجالتی که خواستار پیوستن به این استاندارد می  ISIفرایند ارزیابی وانتخاب در 

شماره آخرین انتشار خود را به آدرس ذکرشده در ردیف ( ب) ارسال نمایند. الزم به ذکر است تنها  3باشند می بایست 
  اي این استاندارد نمایند که به زبان بین المللی انتشار می یابند.مجالتی می توانند خود را کاندید

  بصورت مستمر می باشد بطوري که هر دو هفته یکبار این عمل صورت می گیرد. ISIفرایند ارزیابی در 
درصد از  15-10کاندید می شوند که ازاین تعداد ISIمجله و ژورنال جهت عضویت در 2000همه ساله حدود 

  فیلترهاي این موسسه می گذرند.
می گذارد. ازجمله   یکسري مراحل ارزیابی را پشت سرISI هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در

  عوامل مورد ارزیابی عبارتند از:
  ، ISIرعایت استانداردهاي بانک اطالعاتی       -1
  ه علمی منتخب مجله،وارزیابی اعضاء هیئت تحریریهکمیت        -2
  تنوع بین المللی مقاالت چاپ شده در آن،        -3
براي انتخاب نشریات شرایط زیادي دارد که نشریات  ISIنشر به موقع مجله و جایگاه نشرآن: الزم به ذکر است که         -4

کمی می توانند آن را احراز کنند و یکی از مهمترین شرایط، چاپ بموقع نشریات است در حالی که یکی از مشکالت 
  اکثر نشریات کشور عدم موقع چاپ به موقع آنهاست.

  سایر شاخصهاي ارزیابی عبارتند از:
ارزش یک مقاله بر مبناي میزان تاثیر آن بر مقاالت بعدي تعیین می شود. : Impact Factorشاخص فاکتور اثر       -5

 براساس تحقیقات انجام شده ، مقاالتی که در حوزه خود موثرتر بوده اند به دفعات بیشتري مورد استناد قرار گرفته اند.

است که معرف این تاثیر است. در  سال قبل2عامل تاثیر حاصل نسبت تعداد استنادها به تعداد مقاالت چاپ شده در 
برمبناي   ISI  این عامل همه ساله توسط  واقع عامل تاثیر میزان مراجعه در سالهاي بعد به مقاله را نشان می دهد.

 Journal   ارجاعات به هر یک از مجالت علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا

Citation Reports یا به اختصار  JCR   براي مجله   می شود. این ضریب، نه براي مقاله یا نویسنده، بلکه    ، منتشر
ارجاع به یک  40جمعا  84محاسبه می شود. محاسبه برمبناي یک دوره سه ساله صورت می گیرد. فرضا اگر در سال 

چاپ شده باشد، مقاله  24تعداد  83مقاله و در سال  26تعداد  82مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال 
 8/0است. یعنی به طور متوسط، هر مقاله آن نشریه  8/0به دست می آید که  50بر  40ضریب ارجاع آن مجله، از تقسیم 

  مرتبه مورد استناد مقاالت دیگر قرار گرفته است.
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) هر نشریه ، تعداد Immediacy indexبراي محاسبه شاخص آنی (: Immediacy Indexشاخص فوري       -6
جاعات در هر سال به تعداد مقاالت چاپ شده در همان سال تقسیم می شود. در حالی که عامل تاثیر مراجعه در ار
شاخص آنی میزان مراجعه در همان سال چاپ مقاله را گزارش می کند که نشان دهنده آن  سال بعد را نشان می دهد.2

  است.است که مقاله خیلی سریع مورد توجه دیگر محققان قرار گرفته 
    نیمه عمر استناد       -7

  
  :self citationارجاع به خود یا 

اگر مراجع یک مقاله، مقاالت خود نویسنده باشد، استناد به خود کرده است. البته استناد به خود کم ارزش نیست اما در 
اگر منابع ذکر    .بررسی مراجعاتی که به یک مقاله می شود ارجاعات دیگران بیش از ارجاعات خود محقق اهمیت دارد

شده در مقاله، پژوهش نویسندگان خود مقاله باشد، این کار از ارزش مقاله می کاهد زیرا جنبه بین المللی بودن آن را 
  است. ٪20معموال کمتر از  ISIضعیف می کند. درجه ارجاع به خود مجالت 

  
  :بودن یک مجله ISIچگونگی تعیین 

 زیرا همچنان که گفته شد، هم تعداد مجالت زیاد است و هم. نظیر تامسون استبهترین راه، مراجعه به سایت هایی 

ISI  هر نشریه با هر امتیاز علمی در کشور چاپ شود اگر  .محسوب شدن یک مجله ممکن است همیشگی نباشد
  . ضریب تأثیرش صفر باشد، در این پایگاه قرار نمی گیرد

  
 : ISI گانهمعیار اصلی ورود مجالت به نمایه هاي سه 

همچنین مطالعه اي . مجله نیست 1000متون هسته براي تمامی رشته هاي علمی بیش از  ،بر اساس قانون تجمع گارفیلد
ارجاعات در % 75نشان داده است که   SCI (Science Citation Index)از سوي گارفیلد بر روي پایگاه اطالعاتی

 . عنوان مجله شناسایی شدند 1000کمتر از 
  

 : ISIچگونگی دریافت مقاالت از 
ها و مراکز پژوهشی با آن دست به گریبان هستند، تامین مطالب  یکی از مشکالتی که پژوهشگران ایرانی در دانشگاه

است. در این زمینه مهمترین پایگاه جهانی در مقاالت  Literature Surveyاي یا  مورد نظر براي تحقیقات کتابخانه
هاي اطالعاتی آنالین  هاي زیادي از جمله استفاده از امکانات بانک باشد که روش  می ISIت تحقیقاتی مجموعه مجال

) این مقاالت به سهولت قابل دسترسی است، متن کامل Abstractوجود دارد. در حالیکه خالصه ( Elsevierمانند 
)Full Text دالر براي هر یک مقاله باید توسط  45تا  25) آنها براي استفاده عموم رایگان نبوده و مبلغی از حدود

  مشتري پرداخت شود.
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  هاي داده زیر موجودند: ) مقاالت مورد نظر در پایگاFull Textمتن کامل (
• Science Direct / Elsevier  
• Cambridge Journals   
• Emerald   
• Highwire Press   
• JSTOR   
• NTIS (EV2)  
• Scopus  
• Web of Science (ISI)  
• IEEE  
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QS 
  :مقدمه
به صورت ساالنه رتبه  Quacquarelli Sysmonds و  Times Higher Educationموسسات  2009-2004از سال 

را منتشر ساختند. در رتبه Times Higher Education Supplement (THES) Rankings بندي مشتري به نام 
روش  QSاین دو موسسه ، همکاري خود را قطع کرده و به صورت جداگانه به رتبه بندي پرداختند.  2010بندي سال 

  خود را حفظ نمود. این در حالی بود که موسسه تایمز، روش رتبه بندي جدید را در پیش گرفت. 
این سیستم، مبتنی بر میزان اعتبار دانشگاه ها در میان شاخص کیفی و کمی صورت می گیرد.  5بر اساس  QSرتبه بندي 

 ، 2005. در سال کل امتیاز را شامل می شد % 50، مقایسه دانشگاه ها شاخص 2004اندیشمندان هر رشته است. در سال 
اشتغال فارغ التحصیالن هر دانشگاه را به عنوان یک  رتبه بندي، پیمایشی از کارکنان را طراحی و اجرا نمود تا نرخ یک

شاخص جدید محاسبه نماید. این پیمایش در میان کارکنان تازه استخدام شده شرکت هاي بین المللی صورت می 
فارغ التحصیالن استخدام بهترین دانشگاه با از این دسته فارغ التحصیالن تازه استخدام شده، خواسته می شد تا گرفت. 

از این میان،  % از امتیاز به پاسخ هاي این دسته کارکنان تازه استخدام شده باز می گشت.10مشخص سازند. را  شده
نیافتند. اما سعی شد جهت بهبود رتبه بندي، به جاي تغییر وزن یافته  2011-2007% شاخص باقیمانده نیز در سال 40

  استفاده شود. Scopusاز پایگاه  Thomson Scientificپایگاه داده اي 
  

  شاخص ها:
  معیارها و  شاخص هاي این نظام رتبه بندي به همراه اوزان آنها ذکر شده اند: 4در جدول

 QS: شاخص هاي نظام رتبه بندي 4جدول 

  شاخص  عنوان  معیار
  وزن به درصد

2004  
2005- 
2011  

مقایسه زوجی 
  دانشگاه ها

Academic Peer 
Review  

امتیازي ترکیبی از مقایسه زوجی دانشگاه ها که در 
  محور صورت می گیرد. 5

50  40  

  Employer review  نرخ اشتغال
امتیاز مبتنی بر پیمایشی در مورد پاسخ فارغ 

  التحصیالن تازه شغل یافته 
-  10  

 Citations per  سرانه استناددهی
Faculty  

نرخ استناددهی هر عضو هیات علمی به پایگاه 
و   (٢٠٠٦-٢٠٠٤) Thomson Scientificهاي

Scopus (٢٠١١-٢٠٠٧)  
20  20  

 Faculty Student  نرخ دانشجو
Ratio  20  20  نسبت تعداد دانشجویان به اساتید  
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 International  دانشجویان خارجی
Students  5  5  تعداد دانشجویان خارجی ثبت نام شده  

دانشکده هاي 
  خارجی

International 
Faculty  5  5  تعداد پژوهشگران و اساتید خارجی استخدام شده  
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Leiden 
، 2007در سال شاخص هاي رتبه بندي جدیدي ارائه کرده است.  CWTSمرکز مطالعات علم و فناوري دانشگاه لیدن 

 700 با مراجعه بهین میزان انتشارات را ارائه نمود که نتایج دانشگاه اروپایی با بیشتر 1000این مرکز رتبه بندي براي 
شاخص را مورد ارزیابی قرار می  4این رتبه بندي بدست آمد. می پردازند، نمایه کردن مقاالت که به وب سایت علمی 

  دهد:
 (P)  بیشترین تعداد مقاالت منتشر شده .1

 (CPP)مقاله تعداد استناددهی هر  .2

 (P*CPP/FCSm)اثر آن در رشته مربوطه  ×کل مقاالت تعداد  .3

 (CPP/FCSm) سرانه استناددهی هر مقاله تقسیم بر میانگین اثر آن در رشته مربوطه  .4

البته باید توجه داشت که این شاخص ها به علت اینکه استاندارد خاصی را مد نظر دارند، دانشگاههایی که عمومی 
  همانند مدارس مهندسی یا دانشگاههاي فنی را کنار می زند.  تخصصی نیستند را کنار می گذارد. بنابراین دانشگاههاي

همچنین باید توجه داشت که این رتبه بندي سعی می کند جهت افزایش دقت خود دانشگاهها را به دقت شناسایی و 
  ضمن این کار، داده هاي تکراري را حذف نماید. همچنین در شاخص هاي خود از شاخص هاي ترکیبی بهره می برد. 

  ، نتایج خود را در قالب دو گزارش اروپا و جهان منتشر می کند. Leidenرتبه بندي 
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THE (Times Higher Education Ranking) 
  تاریخچه:

سال است که اقدام به رتبه  8مدت در انگلستان به تایمز موسسه می باشد.  رتبه بندي تایمزاین رتبه بندي معروف به 
جهت تامین داده هاي موسسه ، این 2010تا  2004در سال هاي بندي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می نماید. 

شاخص ارزیابی می  6دانشگاه برتر جهان را با  200همکاري داشته است که  QSنظام رتبه بندي رتبه بندي  پژوهشی با
پایان می دهد و ) QS )Quacquarelli Symondsموسسه تایمز همکاري خود را با موسسه  2010کرده است. از سال 

. را عملیاتی کند تا روش جدید خود ) امضا می نمایدISIموافقتنامه جدیدي با تامسون روتیرز (موسسه اطالعات علمی 
  و ماهیت شاخص ها نیز بازنگري نموده است. شاخص) 13(همچنین در تعداد 

این موسسه عالوه بر وب سایت خود، داراي مجله اي است که اخبار، تحلیل هاي کارشناسی و گفتگوها و ... را نیز در 
سردبیر این  قالب جهانی منتشر می شود.این مجله در دو قالب مخصوص انگلستان و نیز حوزه آموزش عالی در بردارد. 

  ٤ می باشد. Phil Batyمجله، 
  

  شاخص ها:
  اندازه گیري به شرح ذیل می باشند:شاخص) 13(و شاخص هاي محور) 5(محورها 

 % 30با وزن  )فضاي یادگیريتدریس (نشانگر محول اول:  .1

 %15با وزن  5سنجش اعتبارشاخص  .1,1

ضاي هیات علمی آن % (فقط شامل اع6یک سال تحصیلی با وزن تعداد جوایز کسب شده در سطح دکتري در  .1,2
 : شاخص کیفیت آموزشموسسه می گردد)

تعداد دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی به تعداد اعضاي هیات علمی آن موسسه در یک سال  .1,3
 % 4,5تحصیلی با وزن 

 درت خرید.: متناظر با شاخص برابري ق% 2,25درآمد در یک سال تحصیلی با وزن  .1,4

 %2,25نسبت جوایز دانشجویان مقطع دکتري به جوایز دانشجویان مقطع کارشناسی با وزن  .1,5

 %30اثربخشی تحقیقات علمی) با وزن نشانگر محور دوم: استنادها ( .2

: ساله در نظر گرفته شده است) 5% (دوره اندازه گیري 30تاثیر استناد: متوسط استنادها به هر مقاله با وزن  .2,1
این شاخص به عنوان یک شاخص کیفیت پژوهش در نظر گرفته می شود و  نرمال استناد هر مقاله.میانگین 

در واقع یک همبستگی شدید بین تعداد استنادها  بیانگر میزان اعتماد جامعه علمی به این تولیدات علمی است.
 و عملکرد پژوهشی یک موسسه برقرار است.

                                                             
٤  : سایتhttp:// www.timeshighereducation.co.uk / 

5 Reputational survay 
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در سال  Thomson Reuters نمایه شده توسط بانک اطالعات علمیمجله علمی  12000داده هاي الزم از 
-2005؛ 2010-2005و هر ساله به دامنه آن یک سال اضافه می شود ( دست می آیدب 2009-2005هاي 
2011( .  

این مساله موجب می شود تا موسسات با  داده ها به علت تنوع موضوعی و تفاوت رشته اي، نرمال می شوند.
بنابراین موسسات با مقاالت  باال و نرخ استناددهی باال، نتوانند بر فضا سلطه داشته باشند. فعالیت پژوهشی

 کمتر اما نرخ استناددهی باال نیز می توانند قدرت رقابت داشته باشند.

 ؛ نشانگر نوآوري% 30محور سوم: پژوهش (حجم، درآمد و اعتبار) با وزن  .3

ر رقبا. این شاخص از طریق ن سایاعتبار پژوهشهاي دانشگاه در میا میزان: بیانگر % 18با وزن  اعتبار پژوهشی .3,1
 بدست می آید. Academic Reputation Survey گزارشسنجی ساالنه اعتبار

 : این درآمد تحقیقاتی به ازاي هر عضو هیات علمی محاسبه می شود.%6درآمد تحقیقاتی با وزن  .3,2

 %6تحصیلی با وزن  گران در یک سالتعداد مقاالت به تعداد پژوهش .3,3

 % 2,5درآمد صنعتی و نوآوري با وزن محور چهارم:  .4

 %2,5سرانه درآمد پژوهشی حاصل از ارتباط با صنعت به ازاي هر عضو هیات علمی با وزن  .4,1

این » ماموریت سوم«کمک به صنعت از طریق ارائه نوآوري، اختراع و مشاوره تحت عنوان توانایی یک دانشگاه در 
این شاخص نشان می دهد که صنعت تا چه تمایل دارد به خاطر  کنار آموزش و پژوهش مطرح می باشد.موسسات در 

  پژوهش، هزینه نماید و یک دانشگاه تا چه میزان توان جذب اعتبار در یک فضاي رقابتی را دارد.

 %7,5با وزن  )اعضاي هیات علمی و دانشجویان خارجی( نگاه جهانیمحور پنجم:  .5

 این شاخص به میزان تعامالت بین المللی علمی در حوزه منابع انسانی پژوهش توجه دارد. 

 %2,5به اعضاي هیات علمی بومی با وزن  نسبت اعضاي هیات علمی خارجی .5,1

 %2,5نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویان بومی با وزن  .5,2

: این شاخص در سال %2,5با وزن  نسبت مقاالت با نویسندگان مشترك داخلی و خارجی به مقاالت داخلی .5,3
 به لیست شاخص ها اضافه گردید.  2011
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  نحوه اندازه گیري شاخص ها:
» سنجش اعتبار«براي همه شاخص ها به غیر از شاخص  Z«6امتیازبندي «دا براي محاسبه رتبه بندي سراسري، ابت

یک مقیاس مشترك استاندارد می کند و اجازه ، گونه هاي مختلف داده ها را در Zمحاسبه می شود. محاسبه امتیازدهی 
که باید داده ها و اطالعات متنوعی را جهت یک می دهد تا بین آنها، مقایسه منصفانه اي برقرار شود (خصوصا زمانی

  رتبه بندي واحد با هم ترکیب کنیم).
ي انحراف معیار است. بنابراین به هر شاخصی، امتیاز خاصی داده می شود که نسبت به میانگین اصلی کل داده ها، دارا

  تبدیل می شود. » 7امتیاز احتمال تجمعی«به  Zمقیاس در اینجا، انحراف معیار استاندارد کل داده هاست. لذا امتیاز 
  

                                                             
٦ Z-score: سد. این امتیاز همان امتیاز نرمال شده است. این نوع امتیازدهی موحب می شود تا تاثیر اندازه سازمان بر نتیجه رتبه بندي به حداقل خود بر  
7 cumulative probability score 
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  نحوه گردآوري داده ها:
  کیفیت پژوهش«و » کیفیت آموزش«نظرسنجی از اساتید معتبر سراسر جهان (جهت اندازه گیري دو شاخص(« 

  استفاده از اطالعات سایتISI Thomson 

 استفاده از اطالعات سایت هاي دانشگاه هاي ارزیابی شونده 

 تماس با دانشگاه ها (در صورت نیاز) و دریافت اطالعات از ایشان 

  
  موسسه تایمز: ویژگی هاي سیستم رتبه بندي

 مقاله در سال)  200(مقاله  1000دانشگاههایی که در مقطع کارشناسی دانشجو ندارند یا تعداد مقاالت ایشان کمتر از
  است و یا موضوعات محدودي را آموزش می دهند از لیست رتبه بندي حذف شده اند.

 بین رشته هاست. به مالحظه شده است، تفاوت قائل شدن  2011از جمله مزیت هاي این روش که در رتبه بندي
عبارت دیگر در رشته هاي پزشکی معموال هر پژوهشگر ساالنه سه مقاله می نویسد اما در هنر ساالنه یک مقاله. بنابراین 
تفاوت ماهوي رشته ها که موجب تفاوت در تعداد مقاالت شده است را مد نظر قرار داده اند. همچنین این تفاوت در 

گران داده می شود مد نظر قرار گرفته است. چراکه در علوم بنیادین، دریافت جایزه بسیار نوع جایزه هایی که به پژوهش
  دشوارتر از سایر رشته هاست.

 سال بوده است. اما در سال  5میلیون استناددهی در طول 50میلیون مقاله با 6، استناددهی با بررسی 2010در سال
و نه پژوهشگر. بنابراین از کمیت محوري به کیفیت محوري تغییر  این استناددهی بر مبناي مقاالت صورت گرفت 2011

 یافته است.

 مزیت این نظام این است که وابسته به اندازه دانشگاه نیست و حتی یک موسسه کوچک نیز می تواند امتیاز باالیی را
  بدست آورد.

تقراریافته اي چندان وجود ندارد، نیز هایی که در کشور مربوطه آن ها، نظام پژوهش اساین شاخص ها براي دانشگاه
  تطبیق یافته و قابلیت اجرا دارند.

 این روش، شاخص حجم اعتبار عمومی پژوهش حذف و به جاي آن در بخش نگاه جهانی،  2012در ویرایش
  اضافه گردید.» نسبت مقاالت با نویسندگان مشترك داخلی و خارجی به مقاالت داخلی «شاخص 
ا ارسال، داده اي گم شود، کمترین داده براي آن شاخص مورد محاسبه قرار می گیرد.اگر در محاسبات ی  
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SIR (Scimago Institude Ranking) 
  مقدمه:

از موسسه هاي رده بندي سایماگو است که پروژه رده بندي دانشگاه  SIRیکی از رده بندي هاي معتبر مربوط به نظام 
انجام می دهد و گزارش این رده بندي به صورت ساالنه منتشر می شود.  Elsevierهاي جهان را براي مرکز علمی 

رده بندي که سایماگو ارائه می دهد بر مبناي پژوهش هاي منتشر شده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تاثیر آن 
 در جهان است.  در توسعه دانش

سایماگو بررسی اطالعات مربوط به مقاالت و پژوهش هاي منتشر شده در مجالت و کنفرانس هاي معتبر را از طریق 
که یکی از جامع ترین بانک هاي دستاوردهاي مکتوب علمی در جهان است، انجام می  Scopusبانک اطالعاتی عظیم 

  8.پژوهشی از ایران دیده می شود مرکز دانشگاهی و 38سایماگو، نام  2010دهد. در رده بندي سال 
  را می توان به صورت ذیل بررسی کرد: SIRویژگی هاي اصلی 

قاره  5ماموریت از نگاه جهان شمول: این گزارش کلیه دانشگاه ها و سازمان هاي پژوهش محور با هر اندازه و  .1
 دارد.دنیا را در بر

را با اصالح یا ترکیب شاخص ها طراحی نمایند.  قابلیت تطبیق: به کاربران اجازه می دهد تا رتبه بندي خود .2
همچنین اجازه می دهد تا هر بعد فعالیت پژوهشی که مد نظر ارزیابی است را جداگانه اندازه گیري و مقایسه 

 نماییم یا اینکه هر موسسه اي را بر اساس نیازهاي متفاوت مورد بررسی قرار دهیم.

مینان و شفاف، داده ها از بزرگترین پایگاههاي اطالعاتی جامعیت داده ها: براي کسب نتایج قابل اط .3
)Scopusاین پایگاه شامل مجالت علمی و نیز شرح کنفرانس هاي علمی است. همچنین شود ) اقتباس می .

 منابعی که التین نمی باشند را نیز پوشش می دهد.

میلیون سند  41ش می داد که شامل ناشر را پوش 5000مجله علمی از  18000، حدود 2009در سال  Scopusپایگاه 
  است.

  
  شاخص ها:

 شاخص هاي ارزیابی که در این گزارش به کار رفته اند، عبارتند از: 

این شاخص متاثر  :)Outputتعداد مقاالت منتشر شده از سوي محققان شاغل در دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی ( .1
در مقاالتی که چند نویسنده دارد، امتیاز  از اندازه سازمان و میزان عملکرد پژوهشی هر موسسه خواهد بود.

مقاله بین هر نویسنده تقیسم می گردد. اگر این مقاله بین دو موسسه نیز مشترك باشد، امتیاز بین موسسات 
 تقسیم می شود.

                                                             
٨ :سایت www.scimagoir.com 
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این شاخص نشان دهنده توانایی  ):International collaborationمیزان همکاري هاي بین المللی ( .2
   موسسات در اجراي تحقیقات بین المللی است.

 :)High Quality Publication( نسبت مقاالت به چاپ رسیده در مجالت برتر هر رشته به تعداد کل مقاالت .3
 Scimago Journal Rank (SJR)رتبه بندي مجالت  نشریه% مجالتی هستند که توسط 25این مجالت، شامل 

 معرفی می شوند.
 Impact Normalized:( INمحققان یک گرایش بر میانگین تاثیر جهانی ( 9شاخص میانگین تاثیر .٤

این شاخص بیانگر تاثیر علمی است که موسسات بر جامعه علمی دارند. جهت منصفانه شدن این شاخص و 
به صورت نرمال بی تاثیر شدن اندازه موسسات و حجم فعالیت آنان در شاخص میانگین تاثیر، شاخص تاثیر 

   شده محاسبه می شود و امکان مقایسه بین چند موسسه را بهتر فراهم می کند.
مقاالت  11و اثر میانگین جهانی 10نشان دهنده نسبت بین میانگین اثر علمی یک موسسه ،میانگین تاثیر شاخص

 که به صورت درصدي بیان می شود. براي مثال است ، موضوع واحد و سطح علمی یکساندر زمانی مشابه
% متوسط جهانی مورد ارجاع قرار گرفته است. یا 20بدان معناست که این موسسه زیر  0,8موسسه اي با امتیاز 

  % بیشتر از متوسط جهانی مورد ارجاع قرار گرفته است.30به معناي این است که موسسه،  1,3امتیاز 
توسط موسسه  12ل شده مورد محورمیانگین امتیاز ارجاع دهی نرماتوجه: در محاسبه اثر نرمال شده، از روش 

 Bibliometricجهت مطالعه بیشتر این روش می توان به  استفاده می شود. Karolinska Institutetسوئدي 

Handbook for Karolinska Institutet .مراجعه نمود  

  
  سازمانهاي مورد مطالعه:

نمی باشد، بلکه هر نوع سازمان پژوهش محور را موسسات مورد مطالعه این سیستم رتبه بندي، محدود به دانشگاه ها 
  مشاهده نمود:  1در بر می گیرد. نسبت این بخش ها را می توان در شکل

                                                             
9 Normalized Impact score 
10 average scientific impact of an institution 
11 world average impact 
12 Item oriented field normalized citation score average 



  دفتر ارزیابی و بهبود عملکرد - اداره کل طرح و برنامه                                                  نظام هاي رتبه بندي دانشگاه هاي جهان معرفیگزارش 

 55 از 36

 
 SIR: بخش مورد بررسی در نظام رتبه بندي 2شکل 

  بخش تقسیم می شوند: 5این موسسات در 
آموزش عالی: موسسات عمومی یا خصوصی که مجوزهاي فارغ التحصیلی آموزشی در سطوح کارشناسی تا  .1

هاي مورد بررسی را تشکیل می دهند و بیشتر شامل این بخش، بیشترین تعداد سازمان دکتري صادر می کنند. 
 دانشگاه ها می باشند.

زمین شناسی و حیات فعالیت دارند و این بخش شامل موسساتی است که در حوزه علوم  بخش سالمت: .2
شامل بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاههاي تحقیقاتی و ... می  عالی ندارند ورتباطی با آموزش ا

 شوند.

دولت داراي موسساتی تحقیقاتی است که همانند سازمان هاي تحقیقاتی در ماموریت خود حوزه هاي : دولت .3
 .ندمختلفی از علوم را پوشش می ده

بخش خصوصی: این بخش، شامل شرکت هایی می شود که تحقیقات علمی، بخش هاي مهمی از کسب و کار  .4
 آنها را پوشش می دهند و یافته هاي خود را در قالب مجالت علمی به چاپ می رسانند.

یا موسساتی نیز هستند که در گروههاي فوق جاي نمی گیرند همانند بنیادهاي خصوصی بین المللی سایر:  .5
 سازمان هاي بین المللی.

  
  پردازش داده ها:

گاهی نیز با وجود اینکه این رتبه بندي تالش دارد تا امتیاز کامل و قابل اطمینانی را براي موسسات بدست آورد اما 
  این رتبه بندي در پردازش خود با دو مساله مواجه است: ممکن است نتایج اشتباهی از آن حاصل شود.

از موسسات تحقیقاتی که به درستی تعریف می شوند با چند  تنظیم لیستی موسسات:تعریف و تشخیص  .1
 تفکیک یا تغییر نام موسسات. ،مشکل معمول مواجه است که عبارتند از ظهور
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زمانی که نویسندگان در تبیین حوزه مرتبط مقاالت  ارجاعات و انتشارات ها به موسسات مربوطه:انتساب  .2
رخ می دهد: تفاوت نگارش، زبان و  یمسائلاغلب می پردازند سسه پژوهشی به بیان مرجع و مو ،خویش

 اشتباهات نگارش.

  
  پردازش:مراحل 

  فرایند کلی کار در چند مرحله به شرح ذیل می باشند:
در این مرحله، لیست هاي رسمی از موسسات در کلیه منابع رسمی جهانی  ساخت الگوي فهرست موسسات: .1

و ... بررسی شده و فهرستی از  14ي یونسکو، بنگاههاي پژوهشی ملی13دانشگاههااز قبیل انجمن جهانی 
و در این مرحله، یک فرایند کنترل تعبیه شده است که ابهامات را برطرف ساخته موسسات فراهم می شود. 

 را ارزیابی کرده، سپس اسامی مختلف را گردآوري می کند.موسسات می مشابه ااس

لینک هاي فعلی موسسات حاضر در  تکنیک هاي رایانه اي، در این مرحله با استفاده از  ارتباط دهی موسسات: .2
Scopus  موسسه را  11000. این موسسه تاکنون لیستی از می شودمتصل به الگوي فهرست رسمی مرحله اول

 کرده است. روز به 

ارتباطات بیان شده توسط  در این مرحله به صورت دستی،انتساب مقاالت و ارجاعات به موسسات مربوطه:  .3
 4500000نویسندگان در مقاالت به موسسات حاضر در الگوي فهرست متصل می شوند. تا کنون بیش از 

 موسسه واقع در الگوي فهرست ها متصل شده اند. 2000آدرس و ارتباط به 

  
  انتشار گزارشات:

این  .world ،Ibero-American15: شود دو مجموعه گزارش منتشر میدر قالب  و ساالنه ،موسسهاین گزارشات 
گزارشات پس از انتشار، وارد مرحله ویرایش و اصالح شده و از مخاطبین نظرخواهی می کند. پس از منظور کردن 

  اصالحات، این گزارشات نهایی می شوند.
  
  

  

                                                             
13 International Association of Universities 
14 National Research Agencies 

  و پرتغال.آمریکاي التین به همراه اسپانیا  15



  دفتر ارزیابی و بهبود عملکرد - اداره کل طرح و برنامه                                                  نظام هاي رتبه بندي دانشگاه هاي جهان معرفیگزارش 

 55 از 38

University Ranking by Academic Performance (URAP)  
این موسسه، دانشگاههاي جهان را از حیث در ترکیه شروع به کار نمود.  2009از سال  URAPموسسه تحقیقاتی 

 2010عملکرد پژوهشی و بر اساس تحلیل هاي کتاب سنجی و علم سنجی ارزیابی و رتبه بندي می نماید. در سال 
  16ند.ه اارزیابی شدتوسط این سیستم، کشور جهان  110دانشگاه از  2500حدود 

  
  ارزیابی:شاخص هاي 

نمایه شده  Web of scienceتوسط  یک سالدر که %: تعداد کل مقاالت منتشر شده 24تعداد مقاالت با وزن  .1
 این شاخص کمیت خروجی ها را اندازه گیري می کند.است. 

بررسی می  2009تا  2005شمارش گوگل اسکوالر طی سال هاي %: 10با وزن  Google Scholarشمارش  .2
این نتایج شامل مجالت، مقاالت کنفرانس ها، پایان نامه ها، کتب علمی، مقاالت در نوبت چاپ، خالصه گردد. 

 محاسبه گردید. ISIاین شاخص از داده هاي  2010براي سال مقاالت، گزارش هاي فنی و ... می باشد. 

می  2009تا  2005ال هاي براي مقاالت منتشر شده طی س 2009تعداد استنادها در سال %: 21استنادها با وزن  .3
اگر نویسنده اي به مقاله هاي  در این بیناین شاخص، پایداري خروجی پژوهشی را اندازه گیري می کند. باشد. 

 استخراج می گردد. ISIخودش استناد نماید شمارش نمی شود. داده هاي این شاخص از گزارش استنادهاي 

محاسبه می  2009تا  2005از فرمول ذیل و براي سال هاي  این شاخص%: 18میزان تاثیرگذاري مجالت با وزن  .4
داده هاي این شاخص از پایگاه تعداد مقاالت چاپ شده در آن مجله).  ×گردد: مجموع (ضریب تاثیر یک مجله

ISI .استخراج می گردد 

 
عبارتست  Hشاخص این شاخص براي محاسبه برون داد علمی محققان به کار می رود. %: 12با وزن  Hشاخص  .5

اندازه گیري این شاخص نیز طی سال  بار استناد شده باشد. nکه به هر کدام حداقل  پژوهشگرتعداد مقاالت  nاز 
را به  JCITاین موسسه، شاخص  2010براي سال  بدست می آید. ISIاز داده هاي پایگاه  2009تا  2005هاي 

هدف اندازه گیري کیفیت استنادها به کار می رود. شاخص جدید با انتخاب کرد و به کار برد.    Hجاي شاخص
کرده در تعداد استنادهاي مقاالت  این شاخص عبارتست از مجموع ضرب ضریب تاثیر مجله اي که مقاله را منتشر

 مرتبط با آن.

 

                                                             
 سایت: ١٦www.urapcenter.org/http://   
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ه تعداد کل اسناد و مدارك مربوط به همکاري هاي بین المللی یک دانشگا%: 15لی با وزن لهمکاري هاي بین الم .6
 2009تا  2005با دانشگاه هاي سایر کشورها (مثال تعداد مقاالت مشترك). اندازه گیري این شاخص طی سال هاي 

 بدست می آید. ISIاز داده هاي پایگاه 
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Webometrics Ranking of World Universities (WR)  
  :مقدمه

از اولین سازمان هاي تحقیقات ) CSIC ) Consejo Superior de Investigaciones Científicasموسسه تحقیقاتی 
مرکز و آزمایشگاه در  126این موسسه داراي حدود پایه اروپاست. 

و بزرگترین سازمان تحقیقاتی عمومی اسپانیا را  سطح اسپانیا است
این موسسه مرتبط با وزارت آموزش بوده و  .تشکیل داده است

   هدف اصلی آن ارتقاي تحقیقات علمی است.
سازمان با سازمان هاي حوزه تحقیق و توسعه در اسپانیا از قبیل این 

دانشگاهها، حکومت هاي خودمختار و سایر نهادهاي عمومی و 
خصوصی حوزه پژوهش همکاري دارد. همچنین جهت کمک به 

 افزایش ظرفیت پژوهشی سازمانهاي فعال در عرصه اجتماعی، اقتصادي، ملی و سیاست خارجی و نیز تامین منابع
  انسانی و مادي که حوزه پژهش به آنها نیاز دارد، به پشتیبانی سایر موسسات می پردازد.

با عنوان موسسه به فعالیت می پرداخت که  1939بنا نهاده شد. این موسسه تا قبل از  1939در سال  CSICموسسه 
  17باز می گردد. 1907تاریخ تاسیس آن به 

متعلق به موسسه مذکور در شهر مادرید و که ) CCHS )Centro de Ciencias Humanas y Socialesآزمایشگاه 
آغاز نمود.  2007است، تحقیقات خود را بر پایه سایت ها از سال 

این آزمایشگاه، دانشگاههاي جهان را هر شش ماه از حیث عملکرد 
ایت آنها ارزیابی و رتبه بندي می نماید. پژوهشی و بر اساس وب س

دانشگاه از سراسر جهان ارزیابی شدند  15000حدود  2011در سال 
  .ه استکه رتبه و امتیاز تمامی آنها به تفکیک مشخص گردید

آزمایشگاه می باشد و به آزمایشگاه سایبرسنجی، بخشی از این 
تمرکز این تحلیل کمی فضاي وب و اینترنت می پردازد. بیشتر 
 آزمایشگاه بر فرایند تولید و ارتباطات جامعه علمی است.

موسسه آموزش عالی را  20000، گزارش این موسسه به صورت دو بار در سال منتشر می شود و حدود 2004از سال 
بتوانند هدف از این ارزیابی ترغیب دانشگاهها به ارتقاي خدمات اینترنتی خود است تا از این طریق  پوشش می دهد.

  همه فعالیت هاي خود را از طریق فضاي وب به نمایش درآورند.
  حوزه فعالیت این بخش عبارتست از:

 توسعه و بهبود شاخص هاي وب سنجی در حوزه اسپانیا، اروپا، امریکاي التین و نیز تحقیق و توسعه جهان. .1

                                                             
 سایت: ١٧http://www.webometrics.info/  
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و پیرامون تاثیر دسترسی آزاد به  مطالعات کمی پیرامون ارتباطات علمی بین مجالت و پایگاههاي الکترونیک .2
 منابع اطالعاتی.

 بهبود شاخص ها در حوزه منابع جامعه اطالعاتی .3

 و البته با استفاده ازواسط ها وظاهريتجسم و تصویر سازي شاخص ها و شبکه هاي اجتماعی در فضاي وب  .4
 کاربر پسند، پویا و با گرافیک مطلوب.

 دي منابع در فضاي وب.طراحی و ارزشیابی تکنیک هاي تحلیل اسنا .5

 مطالعات طبقه بندي در حوزه فعالیت هاي علمی و در فضاي وب. .6

 بهود تکنیک هاي سایبرسنجی مبتنی بر موتورهاي جستجو دامنه هاي وب. .7

 تحلیل اطالعات به کار رفته در کشف داده هاي پنهان فضاي وب. .8

  
  شاخص هاي ارزیابی:

می باشد. اگر موسسه اي دامنه اینترنتی مستقل نداشته باشد، مورد ارزیابی واحد تحلیل در این سیستم، دامنه وب سایت 
قرار نمی گیرد. همچنین اگر موسسه اي بیش از یک دامنه داشته باشد، بهترین رتبه براي وي منظور می شود و بقیه 

  نادیده گرفته می شوند.
د است. بنابراین میزان مراجعه و بازدید از شاخص هاي ارزیابی در این سیستم، یکی قابلیت مشاهده و دیگري عملکر

سایت و شاخص هایی از این دست، مالك ارزیابی نمی باشد. براي تفصیل بیشتر به شاخص هاي ذیل توجه نمایید:
    

 
 WR: نسبت وزن شاخص هاي نظام رتبه بندي 3شکل 

 Bingمورتورهاي جستجوي یاهو، گوگل و : تعداد صفحاتی که توسط %20اندازه صفحات وب با وزن .1

search .بازیابی می شود 
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 ,Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps) : انواع فایل هاي%15فایل هاي قابل دسترسی با وزن  .2

Microsoft Word (.doc) and Microsoft Powerpoint (.ppt) .که قابلیت دسترسی به آنها وجود دارد 

و   Googlescholar میزان ارجاعات به اسناد که داده هاي آن از طریق سایت: () %15با وزن میزان ارجاعات  .3
SIR .بدست می آید 

بازیابی می  Yahoo Site Explorer : تعداد کل لینک هاي خارجی که توسط%50قابلیت مشاهده دیگران با وزن  .4
 شود.
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Academic Ranking of World Universities (ARWU)  
  :مقدمه

در شانگهاي و به صورت ساالنه  2003از آنجا که این رتبه بندي از سال 
موسسه  چین انجام شده است، به رتبه بندي شانگهاي معروف است.

است این رتبه بندي را  که یک سازمان کامال مستقل 18مشاوره شانگهاي
این موسسه در کنار رتبه بندي خود، گزارشات جهانی و مقایسات تحلیلی دیگري نیز در حوزه انجام می دهد. 

رتبه بندي را دارا باشند معیار  4شایان ذکر است که دانشگاههایی که حداقل یک شاخص از دانشگاهی انجام می دهد. 
ارزیابی شرکت داده شدند که از بین آنها دانشگاه در این  1000بیش از ساالنه در این رتبه بندي شرکت داده می شوند. 

  دانشگاه برتر جهان انتخاب شدند.  500
این  2005مجله اکونومیست در سال  هدف این رتبه بندي، کسب جایگاه جهانی براي دانشگاه هاي برتر چین می باشد.

یکی از ویژگی هاي ممتاز  رتبه بندي را به عنوان رتبه بندي با بیشترین استفاده از تحقیقات دنیا توصیف نمود.
ARWU.متدولوژي جهانی و کاربر پسند آن است ، 

 1200اطالعات مستمر به دنبال گردآوري  GRUPاین موسسه عالوه بر رتبه بندي دانشگاه ها، در طرحی به نام 
  19.، اطالعات مورد نیاز براي رتبه بندي را نیز فراهم می سازد. این پایگاهاست در پایگاه دادهدانشگاه 

  
  وزن دهی:معیار، شاخص و 

شاخص کمی ارزشیابی می شوند.  6در رتبه بندي شانگهاي، دانشگاه هاي منتخب با یکدیگر مقایسه شده و بر اساس 
می  100معیارها و اوزان مربوطه نشان دهنده نقطه تاکید رتبه بندي هستند. بیشترین امتیاز براي باالترین دانشگاه، امتیاز 

را به خود اختصاص خواهند داد. باید توجه داشت که امتیازات هر شاخص، وزن دهی  100درصدي از باشد و سایرین، 
  شده و سپس مجموع آنها مورد رتبه بندي واقع می شود .

  مشاهده نمود:  5می توان در جدول 2011معیارها، شاخص ها و اوزان آنها را در رتبه بندي 
 رتبه بندي کلی -و شاخص هاي نظام رتبه بندي شانگهاي : معیارها5 جدول

  وزن  شاخص  معیار
  10  در ریاضیات Fields Medalتعداد فارغ التحصیالن ذکور برنده جایزه نوبل یا   کیفیت آموزش
کیفیت اعضاي 

  هیات علمی
 Fieldsتعداد پژوهشگرانی که جایزه نوبل در فیزیک، شیمی، پزشکی یا اقتصاد و نیز 

Medal تا کنون کسب کرده اند. 1911را از  در ریاضیات  
20  

                                                             
18 Shanghai Ranking Consultancy 

 سایت: ١٩http://www.arwu.org/ 
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  20  تعداد پژوهشگران پراستناد در علوم زیستی، پزشکی، فیزیک، مهندسی و علوم اجتماعی

  خروجی پژوهش
  20  2010-2006از  Scienceو  Natureتعداد مقاالت منتشره در مجالت 

  20  . 2010در سال  SCIو  SSCIتعداد مقاالت نمایه شده در 

  اندازه موسسه
شاخص قبل، تقسیم بر تعداد اعضاي هیات علمی تمام  5امتیازات وزن داده شده براي 

شاخص قبل  5وقت. در صورت عدم دسترسی به تعداد اعضاي هیات علمی، تنها امتیاز 
  محاسبه می شود.

10  

شاخص براي رتبه بندي دانشگاه هاي دنیا استفاده می کند. تعاریف شاخص هاي  و گونه نوع 4رتبه بندي شانگهاي از 
  ارزیابی به شرح ذیل می باشد:

 ): Alumni% (10کیفیت آموزش با وزن  .1

در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و  Field Medalتعداد فارغ التحصیالن مرد برنده جایزه نوبل یا 
  ز به شرح ذیل است:دکتري. نحوه امتیاز دهی نی

  % امتیاز80: 1980تا  1971از  ---------% امتیاز90: 1990تا  1981از  --------% امتیاز100به باال:  1991از 
  % امتیاز10: 1910تا  1901از  ---------                 ...                 -------% امتیاز70: 1970تا  1960از 

  ب جایزه گردید، صرفا یک دوره آن محاسبه می گردد.اگر فردي چند بار موفق به کس
 کیفیت اعضاي هیات علمی داراي دو زیر شاخص: .2

 ): Award% (20اعضاي هیات علمی برنده جایزه نوبل یا فیلد مدال با وزن  .2,1

تعداد اعضاي هیات علمی برنده جایزه نوبل در زمینه هاي فیزیک، شیمی، پزشکی و اقتصاد و یا داراي فیلد 
در ریاضیات. اگر فرد برنده شده در چند موسسه مشغول باشد، امتیاز دریافتی بین موسسات تقسیم می مدال 

شود. همچنین اگر جایزه مربوط به چند نفر می باشد، بر اساس سهم فعالیت شان امتیاز بین آنها تقسیم می 
  شود.

  :نحوه امتیاز دهی با توجه به سال دریافت جایزه به شرح ذیل متفاوت است
  % امتیاز80: 1990تا  1981از  ------ % امتیاز90: 2000تا  1991از  ------ % امتیاز100به باال:  2001از 
  % امتیاز10: 1920تا  1911از  ------               ...                  ------ امتیاز %70: 1980تا  1971از 

 ):Hici% (20رشته موضوعی با وزن  21اساتید پر استناد در  .2,2

  محاسبه می شود. ISI Thomsonرشته موضوعی از سایت  21مقدار شاخص فوق و تعریف 
 خروجی پژوهش داراي دو زیر شاخص:  .3

 ):N&S% (20با وزن  Natureو  Scienceمقاالت منتشر شده در مجالت  .3,1

دد و وزن براي موسساتی که صرفا در زمینه علوم انسانی و اجتماعی هستند این شاخص ها محاسبه نمی گر
آن بین بقیه شاخص ها تقسیم می شود. این شاخص عبارتست از تعداد مقاالت منتشر شده در این مجالت 
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در این ارزیابی  Proceedings Paperیا  Articles. صرفا نشریات از نوع 2009تا  2005براي سال ها 
  محاسبه می شوند.

براي نویسنده سوم مقاله  --- % امتیاز50ه دوم مقاله براي نویسند --- % امتیاز100براي نویسنده اصلی مقاله 
  % امتیاز10براي نویسنده چهارم مقاله  --- % امتیاز25

% 20) با وزن SSCI) و نمایه استنادي علوم اجتماعی (SCIEمقاالت نمایه شده در نمایه استنادي علوم ( .3,2
)PUB:( 

 Proceedings Paperیا  Articles. این مقاالت صرفا از نوع 2009تعداد کل مقاالت نمایه شده در سال 
  در این ارزیابی محاسبه می شوند.

داده می شود. مقادیر این شاخص از سایت  2براي مقاالت نمایه شده در نمایه استنادي علوم اجتماعی وزن 
ISI Thomson .محاسبه می شود  

 ): PCP% (10د با وزن سرانه عملکر .4

  مقادیر شاخص هاي باال تقسیم بر تعداد کل اعضاي هیات علمی تمام وقت دانشگاه می شود.
  

حوزه علمی نیز به صورت جداگانه، به رتبه بندي می پردازد. این حوزه هاي علمی  5همچنین این دانشگاه، براي 
  عبارتند از:

١. Natural sciences and mathematics  
٢. Engineering sciences, technical sciences and information technology  
٣. Life sciences and agriculture  
٤. Clinical medicine and pharmacy  
٥. Social sciences  

    شاخص ها و معیارهاي به کار رفته در این رتبه بندي نیز تا حدي با شاخص هاي قبلی متفاوتند:
 رتبه بندي هر حوزه علمی به صورت تفکیکی -معیارها و شاخص هاي نظام رتبه بندي شانگهاي: 6 جدول

  وزن  شاخص  معیار
فارغ التحصیالن 

ذکور برنده 
جایزه (به غیر از 

  )2حوزه 

  10  به بعد 1961تعداد فارغ التحصیالن ذکور برنده جایزه نوبل یا در ریاضیات از 

تعداد اعضاي هیات علمی برنده جایزه نوبل در فیزیک، شیمی، پزشکی یا اقتصاد و 
Fields Medal  به بعد. 1961در ریاضیات از  

15  

خروجی 
  پژوهشی

  25  حوزه علمی 5تعداد محققان پراستناد در همه 
  25  2010-2009بین  SCIو  SSCIتعداد مقاالت نمایه شده در 

  25  % مجالت علمی برتر20درصد مقاالت منتشره در 
  25کل سرمایه گذاري انجام شده براي پژوهش در مهندسی، تکنولوژي و علوم رایانه اي در براي همه به 
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  2010  2غیر از حوزه 
 

  منابع داده اي جهت بررسی:
  پایگاه داده اي  شاخص

  /http://nobelprize.org  برندگان نوبل
  /Fields Medals  http://www.mathunion.org/medalsبرندگان 

  http://www.isihighlycited.com  پژوهشگران پراستناد
  Science  http://www.isiknowledge.comو  Natureمقاالت منتشر شده در مجالت 

 SSCI  http://www.isiknowledge.comو  SCIمقاالت نمایه شده در 

مثل تعداد اعضاي هیات علمی: با استعالم از سازمانهاي ملی   سایر داده ها
یا انجمن هاي علمی  وزارت علوم هر کشور، مرکز آمار

 دانشگاهها و کالج ها
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Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan  
  روش شناسی:

دانشگاه برتر دنیا پرداخته است. مبناي رتبه بندي نیز  500به رتبه بندي مقاالت علمی براي  2011این موسسه در سال 
 700موسسه تحقیقاتی ففرست شده اند که در گام اول،  4000می باشد. در این پایگاه، حدود  ESIبر اساس اطالعات 

ن استناددهی آنها انتخاب می شوند. هیچ دانشگاهی از لیست حذف موسسه برتر بر اساس تعداد مقاالت علمی و نیز میزا
و  THE ،ARWU ،QSنمی شود بلکه باقیمانده دانشگاه ها که در رتبه بندي سایر نظام هاي رتبه بندي همانند 

US.News  .قرار دارند نیز مقایسه می شوند  
مورد ارزیابی قرار می گیرند.  HEEACTبندي دانشگاه انتخاب شده و به عنوان هدف نظام رتبه  828 بر این اساس،

) صورت می Science )WOSو پایگاه  ISIوابسته به  ESIداده هاي عملکرد دانشگاه ها از پایگاه بر اساس ارزیابی 
  .گیرد

یک دانشگاه، بازیابی مربوطه به با اشکال متفاوت اي ،  داده 20اختیار کنترلدر قالب امکانی به نام در این سیستم، مفهوم 
این سیستم، همچنین به ادغام یا تفکیک  گیرد.می شده و در ذیل یک عنوان در پایگاه داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار 

دانشگاه ها نیز توجه دارد و انتشارات مربوط به یک دانشگاه را در یک جایگاه و به صورت غیرمتسقل از هم تحلیل می 
  شناسایی مقاالت علمی هر دانشگاه و آمار استناددهی را باال می برد. کند. این امر، دقت در 

در سال  )field based ranking( و رتبه بندي بر اساس حوزه علمی 2007اولین رتبه بندي کلی دانشگاه ها در سال 
 صورت پذیرفت.  2008

  
  شاخص ها: 

ها در قالب سه معیار کلی از عملکرد علمی شاخص به کار گرفته شد. مجموعه این شاخص  8، 2011در گزارش سال 
. جدول زیر، شاخص ها و اوزان هر 23مزیت تحقیقو   22، اثر تحقیق21مقاالت تقسیم بندي شده اند: بهره وري تحقیق

  کدام از آنها را به نمایش گذارده است:
 HEEACT: معیارها و شاخص هاي رتبه بندي نظام 7جدول 

  وزن  2011شاخص هاي گزارش   معیار

  بهره وري
  10  )2010-2000سال گذشته ( 11تعداد مقاالت 

20  
  10  )2010تعداد مقاالت سال کنونی (

                                                             
20 Auothority control  
21 Research productivity 
22 Research impact 
23 Research excellence 
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  اثر
  10  )2010-2000سال گذشته ( 11تعداد استنادات 

30  

ت
کیفی

ي 
 ها

ص
شاخ

  

  10  )2010-2009تعداد استنادات دو سال گذشته (
  10  )2010-2000گذشته (سال  11میانگین استنادات 

  مزیت

  20  )2010-2009مربوط به دو سال گذشته ( hشاخص 

50  
  15  )2010-2000تعداد مقاالت پراستناد (

تعداد مقاالت سال کنونی در نشریات با ضریب تاثیر باال 
)2010(  

15  

از این عامل، با تقسیم بر تعداد تمام شاخص هاي متاثر به جهت حذف اثر اندازه دانشگاه بر نتیجه و شاخص ها، 
  دانشکده هاي تمام وقت هر دانشگاه، نرمال شده و اثر اندازه دانشگاه از بین می رود.

  : معیار بهره وري تحقیق
اغلب به عنوان شاخص بهره وري یک موسسه تحقیقاتی به کار  Academic Peer Reviewمجالت تعداد مقاالت در 

فعلی و گذشته تا حال یک دانشگاه، سیستم رتبه بندي از دو شاخص استفاده می کند:  می رود. براي تعیین بهره وري
استخراج می شود که  ESIسال گذشته از  11سال گذشته و تعداد مقاالت سال اخیر. تعداد مقاالت  11تعداد مقاالت 

در خود جاي داده  2010لی ا 2000را در سال هاي  SSCIو  SCIآمار مقاالت منتشره در مجالت نمایه شده به وسیله 
  بدست می آیند.  SSCIو  SCIاست. تعداد مقاالت سال اخیر نیز از خود 

  معیار اثر تحقیق:
تعداد استنادات به یک مقاله علمی خاص و در یک بازه زمانی مشخص، شاخصی پذیرفته شده به عنوان اثر مقاله است. 
سیستم رتبه بندي اثر کوتاه مدت و بلند مدت یک پژوهش را مد نظر قرار داده و سعی می کند تا اثر یک تحقیق 

خص فارغ از بزرگی دانشگاه و تعداد دانشکده هاي آن این شادانشگاهی را به صورت منصفانه تري به نمایش گذارد. 
د. بنابراین اثر تحقیق به وسیله سه شاخص که در جدول قبل نیز نشان داده شد، محاسبه می مورد بررسی واقع می شو

  شود. 
) و WOS( موجود در SSCI 24و  SCI؛ تعداد استنادات دو سال گذشته، از ESIسال گذشته، از  11تعداد استنادات 

  سال گذشته به وسیله داده هاي شاخص اول محاسبه می شود.  11میانگین استنادات 
  

  مزیت تحقیق: 
مربوط به دو سال گذشته،  hمزیت تحقیق در این رتبه بندي از طریق شاخص هاي ذیل محاسبه می شود: شاخص 

  اثیر باال. ، تعداد مقاالت سال اخیر در نشریات با ضریب تESIتعداد مقاالت پراستناد از 

                                                             
24 Science Citation Index Expanded and  Social Science Citation Index 
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 SSCIو  SCI، هم کمیت و هم کیفیت تحقیقات یک دانشگاه را بررسی می کند و داده هاي آن از hشاخص 
، هر تعداد از کل مقاالت دانشگاه hبه این معناست که که در دو سال گذشته در ازاي  hشاخص گردآوري می شوند. 

  تعداد استناد داشته باشند.  hاستناد باشند و سایر مقاالت کمتر یا مساوي تعداد  hداراي حداقل  مقاله hکدام از 
و  SCIمقاالت پراستنادات را مشخص نموده است. این مقاالت در محاسبه می شود که  ESIتعداد مقاالت پراستناد از 

SSCI  .تعداد مقاالت سال اخیر که در مجالت با ضریب تاثیر باال منتشر شده اند نیز داده هاي خود را از نمایه شده اند
JCR  .فراهم می کندJCR هر مجله را در موضوع مربوطه ارائه می دهد. ضریب تاثیر در حقیقت تعداد ، ضریب تاثیر

ا تقسیم بر تعداد کل مقاالت علمی منتشره استنادات به مقاالت منتشره در همان نشریه خاص است که در آن دو سال ب
در این این شاخص نشان دهنده اعتبار علمی مجله، در بین سایر مجالت است. در آن دو سال شده و بدست می آید. 

% از کل مجالت در یک حوزه خاص که باالترین ضریب تاثیر دارند به عنوان مجالت با ضریب تاثیر باال 5رتبه بندي، 
  د. شناخته می شون

  
  محاسبه و رتبه بندي:

براي این کار ابتدا، تیم پروژه، با استفاده از اختیار کنترل، اشکال مختلف نام یک دانشگاه را شناسایی و تنظیم می کنند و 
در این مرحله داده هاي مربوطه به مقاالت یک آن ها را ردیابی می نمایند.  SSCIو  SCIسپس با استفاده از داده هاي 

  دانشگاه که به صورت تکراري نمایش داده می شوند، حذف می گردند. 
گانه مورد محاسبه قرار می  8در گام دوم استنادات مقاالت از همان داده ها استخراج می شوند. سپس شاخص هاي 

را کسب خواهند  100می باشد. سایر دانشگاهها نیز درصدي از این  100بیشترین امتیاز براي یک دانشگاه، امتیاز گیرند. 
  کرد. 

را کسب کند، در آن شاخص حائز نمره  Mبراي مثال اگر دانشگاه الف به عنوان باالترین امتیاز، از شاخص اول امتیاز 
است کسب نماید، حائز نمره  Mرا که کمتر از  Nن شاخص، امتیاز خواهد شد. در صورتی که دانشگاه ب در هما 100

(N/M×100)  .در نهایت در هر شاخص، هر دانشگاه امتیازي را کسب می کند که براي محاسبه نمره خواهد شد
 نهایی، به امتیازات وزن داده و مجموع این امتیازات موزون، نمره هر دانشگاه خواهد بود. سپس رتبه بندي صورت می

  دانشگاه هاي با امتیاز برابر، بر اساس حروف الفبا رتبه بندي می شوند. گیرد. 
باید توجه داشت که در این سیستم رتبه بندي، دانشگاههاي زیادي، امتیاز برابر بدست می آورند. بنابراین در تفسیر این 

  رتبه بندي، باید دقت زیادي را لحاظ نمود. 
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Financial Times Rankings 
رتبه بندي کرده است. هدف این رتبه بندي، تولید فهرستی  1990رتبه بندي مالی تایمز، مدارس کسب و کار را از سال 

رتبه بندي متفاوت را  5. این موسسه، 25تربیت می کنند 21از مدارس کسب و کار است که مدیران جهانی را براي قرن 
  در طول سال منتشر می سازد:

 Global MBA-Ranking (January)  
 Executive Education Ranking (May)  
 European Master's in Management Programme Ranking (September)  
 Executive MBA Ranking (October)  
 European Business School Ranking (December)  

  قرار داده است: ردر رتبه بندي هاي مختلف، چهار بعد را مد نظمعیار مورد استفاده  20الی  15این رتبه بندي از بین 
 Career progress of alumni                                    پیشرفت شغلی فارغ التحصیالن مرد 
 International focus of the programmme                  نگاه جهانی برنامه هاي آموزشی 
 Research strength of the faculty                                   قوت پژوهشی دانشکده 
 Gender diversity with regard to participants, faculty and board       تنوع جنسیتی با توجه

  به مشارکت کنندگان، دانشکده، ملیت

  
  

  

                                                             
 http://www.ft.com/businesseducation/mba: سایت٢٥ 
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IREG  
  مقدمه:
این یک فرایند ارزیابی براي رتبه بندي دانشگاه ها در سطح ملی، منطقه اي و جهانی ارائه می دهد.  IREGموسسه 

ایده این گزارش توسط کارشناسانی مستقل مورد ارزیابی قرار می گیرد تا کارشناسی بودن و اعتبار آن را تصدیق نمایند. 
اصول برلین در رتبه بندي موسسات آموزش و در کنفرانس دوم این موسسه مبتنی بر  2006رتبه بندي در سال 

   27ظهور کرد. 26عالی
  اصول برلین در رتبه بندي موسسات آموزش عالی:

 اهداف رتبه بندي 

: رتبه بندي ها یدباش یکی از رویکردهاي متنوع ارزیابی ورودي ها، فرایندها و خروجی هاي آموزش عالی. 1
کرده و فهم ما را از آموزش عالی بهبود بخشند. رتبه بندي ها، مکمل کار انند اطالعاتی تطبیقی فراهم می تو

  دولت، سازمان هاي اعتبارسنجی و بنگاههاي ارزیابی مستقل می شوند. 
تا هدف خود را محقق  : رتبه بندي ها طراحی شده اندید. در مورد اهداف و گروههاي هدفشان، شفاف باش2

گروه هدفی را که شاید متناسب اینکه سازند. شاخص ها، طراحی شده اند تا اهدافی خاص را محقق ساخته یا 
  با اهداف مختلف یا متناسب با سایر گروههاي هدف نباشد، آگاه سازد. 

سنجه هاي : دیو ماموریت ها و اهداف متفاوت موسسات را مدنظر قرار دهشناخته . تنوع موسسات را 3
کسانی که رتبه بندي را انجام می دهند باید به این مهم کامال از یکدیگر متفاوتند. کیفیت موسسات پژوهشی، 

  توجه نمایند. 
ارتباط : یدمحدوده منابع اطالعاتی و پیامی را که هر منبع اطالعاتی تولید می کند، به صورت شفاف تنظیم کن. 4

(از قبیل: پایگاه هاي داده اي، دانشجویان، نتایج رتبه بندي به دریافت کنندگان اطالعات و منابع اطالعاتی آن 
رتبه بندي خوب، نگاههاي متفاوتی را که از سوي منابع مختلف فراهم شده  .بستگی دارداساتید، کارکنان) 

  وسسات آموزش عالی بدست آورد. است را ترکیب خواهد کرد تا بتواند نگاه جامعی را به م
رتبه : ید. زمینه تاریخی، اقتصادي، فرهنگی و زبانی سیستم هاي آموزشی موضوع رتبه بندي را مشخص کن5

بندي هاي بین المللی باید متوجه انحرافات ممکن باشند و به اهداف خود توجه داشته باشند. همه ملیت ها و 
. پیرامون کیفیت موسسات آموزشی تسهیم می نمایندو نظام ها، اعتقادات و ارزشهاي مشترکی را بین خود 

بلکه  رخی مقایسات جهت دار را صورت دهندسیستم هاي رتبه بندي نباید مورد فشار قرار گیرند تا ببنابراین 
 باید بر ارزش هاي مشترك تکیه نمایند.

 طراحی و وزن دهی شاخص ها 

                                                             
٢٦ Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions 

   observatory.org-www.ireg: سایت٢٧ 
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انتخاب روش هاي مورد استفاده در رتبه بندي باید شفاف بوده و : یدنسبت به روش رتبه بندي شفاف باش. 6
یز منبع استخراج داده ها نیز وجود داشته به دور از ابهام باشد. این شفافیت باید در نحوه محاسبه شاخصها و ن

  باشد. 
انتخاب داده ها باید مبتنی بر شناخت توانایی هر یک از : یدشاخص ها را با توجه به اعتبارشان انتخاب کن. 7

مبتنی بر دسترسی به داده ها باشد. ؛ نه اینکه سنجه هاي بیان کننده کیفیت و قوت موسسات آموزش عالی باشد
اینکه چه شاخص هایی قرار است به کار گرفته شوند و چه چیزي از این شاخص ها عاید می شود، نسبت به 

  . یددقت داشته باش
داده هاي ناظر به : یدها را اندازه گیري کنو پیامدتا جایی که ممکن است به جاي ورودي ها، خروجی . 8

، و پیامد دهند. اما سنجه هاي خروجیورودي ها بیشتر در دسترس بوده و وضعیت کلی را بیشتر نشان می 
  در حقیقت باید بین این دو نوع داده، توازنی برقرار باشد.ارزیابی دقیق تري را از کیفیت ارائه می دهند. 

تغییر در اوزان موجب می شود تا نتایج براي : یدرا تثبیت کنها و آن داده به شاخص هاي مختلف وزن . 9
این امکان را نخواهند داشت تا بدانند که وضعیت تغییر یافته آن ها در رتبه  مصرف کنندگان دشوار گردد. آنها

   شناختی. بندي، ناشی از نقص خودشان است یا تغییرات روش
 گردآوري و پردازش داده ها 

جهت  :یدبه استانداردهاي اخالقی توجه نموده و پیشنهادات عملی مندرج در این اصول را رعایت کن. 10
تضمین اعتبار هر رتبه بندي، حتما افراد مسئول در گردآوري و استفاده از داده ها باید تا جایی که ممکن است، 

  افرادي بیطرف باشند. 
تا حد امکان از داده هاي قابل ارزیابی و تحقیق پذیر استفاده کنید: برخی داده ها، مزایاي دارند که . 11

ک موسسه مورد پذیرش بوده و در مقایسه با سایر موسسات قابلیت مقایسه عبارتست از داده هایی که توسط ی
  و تطبیق دارند. 

داده ها را به روش علمی گردآوري نمایید: داده ها باید نماینده ویژگی جامعه آماري (دانشجویان، . 12
سسه به ما یاري نمی در حقیقت باید داده هایی را که به طور دقیق، در شناسایی مو دانشکده ها و ...) باشند.

  رسانند، حذف گردند.
سنجه هاي جهت تعیین و تضمین کیفیت خود فرایند رتبه بندي به کار ببرید: رتبه بندي باید سیستمی . 13

  یادگیرنده باشد که دائما در حال بهبود روش شناسی خود است. 
د: این سنجه ها می توانند همان بدنه سنجه هایی سازمانی به کار ببرید تا اعتبار رتبه بندي را باال ببری. 14

  کارشناسی یا نظارتی باشند که بهتر است داراي تجارب و مشارکت بین المللی نیز باشند. -مشورتی
 ارائه نتایج رتبه بندي 
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مصرف کننده را نسبت به همه عوامل بهبود دهنده رتبه بندي آگاه کرده و نسبت به نحوه ارائه رتبه بندي، . 15
از آنان نظر خواهی و طلب مشارکت کنید: با این کار، کاربران رتبه بندي، فهم بهتري نسبت به شاخص هاي 

ه باشند تا تصمیمات خود را نسبت به به کار رفته بدست می آورند. عالوه براین آنها باید این فرصت را داشت
  نحوه وزن دهی شاخص ها بیان نمایند. 

به نحوي داده ها را گردآوري کنید که خطا و اشتباه در داده هاي اصلی کاسته شود و چنان داده ها را . 16
سازمان دهی و منتشر کنید که خطاها و اشتباهات، قابل تصحیح باشند: موسسات و عموم مخاطبان باید نسبت 

  به اشتباهاتی که رخ داده است آگاه شوند. 
شاخص معرفی می کند که تقریبا همان اصول برلین هستند که به صورت  20م رتبه بندي، مبتنی بر اصول برلین، این نظا

 iterion (short dtتفصیلی تر به نمایش درآمده اند. 
PURPOSE, TARGET GROUPS, BASIC APPROACH                                                                                       وزن 
١. The purpose of the ranking and the (main) target groups should be made explicit:                                       ٢ 
٢. Rankings should recognize the diversity of institutions:                                                                                       ٢ 
٣. Rankings should specify the linguistic, cultural, economic, and historical contexts of the educational systems 
being ranked.                                                                             ١ 
METHODOLOGY 
٤. Rankings should choose indicators according to their relevance and validity.                                                     ٢ 
٥. The concept of quality of higher education institutions is multidimensional and multi-perspective (...). Good 
ranking practice would be to combine the different perspectives.                             ١ 
٦. Rankings should measure outcomes in preference to inputs whenever possible                                                 ١ 
٧. Rankings have to be transparent regarding the methodology used for creating the rankings.                            ٢ 
٨. If rankings are using composite indicators the weights of the individual indicators have to be published. Changes 
in weights over time should be limited and due to methodological or conception-related considerations             ٢ 
٩. Data used in the rankings must be obtained from authorized, audited and verifiable data sources and/or collected 
with proper procedures for professional data collection                                            ٢ 
١٠. The basic methodology should be kept stable as much as possible.                                                                        ١ 
PUBLICATION AND PRESENTATION OF RESULTS 
١١. The publication of a ranking has to be made available to users throughout the year either by print 
publications and/or by an online version of the ranking                                                                                                ١ 
١٢. The publication has to deliver a description of the methods and indicators used in the ranking.                           ١ 
١٣. The publication of the ranking must provide scores of each individual indicator used to calculate a composite 
indicator in order to allow users to verify the calculation of ranking results.                                          ٢ 
١٤. Rankings should allow users to have some opportunity to make their own decisions about the relevance and 
weights of indicators                                                 ١ 
TRANSPARENCY, RESPONSIVENESS 
١٥. Rankings should be compiled in a way that eliminates or reduces errors                                                               ١ 
١٦. Rankings have to be responsive to higher education institutions included/participating in the ranking                 ٢ 
١٧. Rankings have to provide a contact address in their publication (print, online version)                            ١ 
QUALITY ASSURANCE 
١٨. Rankings have to apply measures of quality assurance to ranking processes themselves.                                      ٢ 
١٩. Rankings have to document the internal processes of quality assurance                                                                 ١ 
٢٠. Rankings should apply organisational measures that enhance the credibility of rankings                                      ٢ 
MAXIMUM TOTAL SCORE (with ٦ grade scale of assessment)            ١٨٠ 
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  نحوه محاسبه: 

به هر یک از شاخص ها، امتیازات عددي اختصاص می یابد. یک گروه کارشناسی بر اساس یک طیف به هر شاخص، 
  بر اساس میزان تحقق امتیاز می دهند: 

  متمایز/عالی  قوي  خوب  مناسب  تا حدي محقق شده  غیر موجود/ ناکافی  
  6  5  4  3  2  1  امتیاز

باید توجه داشت که شاخص ها، وزن یکسانی ندارند و برخی از برخی دیگر اهمیت بیشتري دارند. بنابراین برخی 
 12بیشترین امتیاز نیز با این حساب براي هر شاخص، امتیاز محاسبه می شوند.  2و برخی با وزن  1شاخص ها با وزن

 خواهد بود. 180ست. در مچموع، حداکثر امتیاز نهایی، ا 6، بیشترین امتیاز 1خواهد بود و براي شاخص هاي با وزن 
  است. مناسبخواهد بود که برابر وضعیت  60واضج است که حداقل امتیاز براي هر سازمانی، عدد 

  

   



  دفتر ارزیابی و بهبود عملکرد - اداره کل طرح و برنامه                                                  نظام هاي رتبه بندي دانشگاه هاي جهان معرفیگزارش 

 55 از 55

  : بیشترمنابع معرفی 
 Lepori B. (2007): University rankings: Policy and value choices 
 van Raan, A.: Fatal attraction: Conceptual and methodological problems in the ranking 

of universities by bibliometric methods, in: SCIENTOMETRICS, 2005, no.1, 133-143.  
 Walleri, R. D. / Moss, M. K. (Eds.): Evaluating and Responding to College Guidebooks 

and Rankings: New Directions for Institutional Research, in: JOSSEY-BASS 
PUBLISHERS, 1995, no. 88. 

 Aguillo, IF; Bar-Ilan, J; Levene, M. Ortega, JL (٢٠١٠). Comparing university rankings. 
Scientometrics, ٢٥٦–٨٥:٢٤٣  

 Aguillo, IF; Ortega, JL; Fernández, M; Utrilla, A.M. (٢٠١٠). Indicators for a 
webometric ranking of open access repositories. Scientometrics, ٤٨٦–٤٧٧:(٣)٨٢ 

 
 

  
  
  
  
  
  




