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 معاونت طرح و ربانهم -كاري از دااگشنه فردوسي مشهد

 2016 –(ARWU1) -بندي شانگهاي معرفي نظام رتبه

  مقدمه 

ها و موسسات آموزش  دانشگاه بندي و رتبه ارزيابي فعالیت خود را در زمینه، 2003از سال  جیائوتونگ وسسه شانگهايم

جهان برتر   دانشگاه 500از اين میان  وارزيابي  رادانشگاه  1200بیش از هرساله اين موسسه  .ه استآغاز نمودعالي جهان 

 ،اي رشته هاي بین داراي جايزه نوبل، مداليا موسسه آموزش عالي كه هر دانشگاه  ،ارزيابي اين نظامدر . نمايد مياعالم را 

گیرد.  باشد مورد بررسي قرار مي Nature & Science  و يا مقاالت انتشار يافته در مجالت نويسندگان پراستناد

 علوم استنادي نمايه و (SCIE) علوم استنادي نمايه اي مقاالت نمايه شده در هايي كه تعداد قابل مالحظه همچنین دانشگاه

و  ای زمینه ،کلیسه قالب را در  موسساتعملکرد  این موسسهشوند.  را دارا هستند نیز در ارزيابي لحاظ مي (SSCIاجتماعي )

مورد  موضوع 7زمینه و  5ها در  بندي كلي، دانشگاه عالوه بر رتبه 2016در نتايج سال  به طوریکه کند بندی می رتبهموضوعی 

 باشد. متفاوت از يکديگر مي ها ارزيابي انواعشناسي هركدام از  هاي ارزيابي و روش شاخص .اند گرفتهارزيابي قرار 

  کلي هاي ارزيابي شاخص 

1 )Alumni(10)وزن  فيلدمدال و برنده التحصيالن برنده جايزه نوبل : تعداد فارغ% 

شود كه يکي از مدارك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري را از دانشگاه مورد مطالعه دريافت  فارغ التحصیالن به افرادي ابالغ مي

 نحوه امتیاز دهي با توجه به سال دريافت جايزه به شرح زير متفاوت است: كرده باشند.

 % امتیاز100: 2010تا  2001از سال 

 % امتیاز90: 2000تا  1991از سال 

 % امتیاز80: 1990تا  1981از سال 

 امتیاز % 10 :1920تا  1911هاي  براي سال

بار لحاظ  التحصیل شده باشد، در امتیازدهي، آن دانشگاه فقط يك اگر فردي در بیش از يك مقطع تحصیلي از يك دانشگاه فارغ -

 گردد.  مي

استخراج  http://www.mathunion.org/index.phpو  http://nobelprize.orgهاي  شاخص فوق از سايت اطالعات -

 گردد. مي

2 )Awardدر رياضیات فيلدمدال  و برندهشیمي، پزشکي، اقتصاد   در فیزيك، : تعداد اعضاي هيات علمي برنده جايزه نوبل

 ( %20)وزن 

نحوه امتیاز دهي با توجه به سال  .بوده باشندجايزه نوبل در مؤسسه مشغول به كار  برنده شدندر زمان  بايستياعضاي هیأت علمي 

 دريافت جايزه به شرح زير متفاوت است:

 % امتیاز100: 2011بعد از سال 

 % امتیاز90: 2010تا  2001از سال 

                                                           
1
 Academic Ranking of World Universities 

http://nobelprize.org/
http://www.mathunion.org/index.php
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 % امتیاز80: 2000تا  1991از سال 

 % امتیاز70: 1990تا  1981از سال 

 امتیاز %10 :1930-1921هاي  سال

شود. همچنین اگر جايزه مربوط به چند نفر  در چند موسسه مشغول باشد، امتیاز دريافتي بین موسسات تقسیم مي برنده جايزهاگر  -

 گردد.  باشد براساس سهم فعالیتشان امتیاز بین ايشان تقسیم مي

استخراج  http://www.mathunion.org/index.phpو  http://nobelprize.orgهاي  شاخص فوق از سايت اطالعات -

 گردد. مي

3 )HiCi (20)وزن  رشته موضوعي 20در پراستناد  :  تعداد محققان % 

در توسط پايگاه تامسون رويترز شانگهاي، از فهرست محققان پراستناد منتشر شده  2016بندي  در رتبه HiCiبراي محاسبه شاخص 

 استفاده شده است. 2015دسامبر 

 گردد.  استخراج مي /http://www.highlycited.comشاخص فوق از سايت  اطالعات -

4 )N & S : (20مقاالت چاپ شده در مجالت علوم و طبيعت )وزن تعداد% 

براي اين شاخص در نظر گرفته مي شود. به منظور  2015تا  2011شده در زمینه علوم و طبیعت بین سالهاي تعداد مقاالت چاپ 

درصد براي نويسنده بعدي  25،  نويسنده اولدرصد براي  50درصد براي نويسنده مسئول،  100تشخیص همکاري نويسندگان، وزن 

 گردند. در اين ارزيابي محاسبه مي "Article"از نوع  مقاالتصرفا  لحاظ مي شود. گاننويسندديگر درصد براي  10و 

 گردد. استخراج مي http://www.webofknowledge.comشاخص فوق از سايت  اطالعات -

 5 )PUB : علوم استنادي نمايه در شده نمايه مقاالتتعداد (SCIE) علوم استنادي نمايه و ( اجتماعيSSCI 20( )وزن) % 

راي بشود.  را شامل مي 2015  تعداد كل مقاالت نمايه شده در سال در اين ارزيابي محاسبه شده و "Article"از نوع  مقاالتصرفا 

 شود. در نظر گرفته مي 2مقاالت منتشر شده در نمايه استنادي علوم اجتماعي وزن 

 گردد. استخراج مي http://www.webofknowledge.comشاخص فوق از سايت  اطالعات -

6 )PCP (10: سرانه عملکرد علمي مؤسسه )وزن% 

شود. اگر امکان دستیابي به اعضا  هیأت علمي تمام وقت تقسیم مي يامتیاز وزني پنج شاخص ذكر شده در باال بر تعداد اعضا

 گردد.  شاخص ها استفاده ميساير علمي تمام وقت يك مؤسسه وجود نداشته باشد از امتیاز وزني  هیأت

 National Ministry of Education Nationalملي مانند  هاي سازمانوقت، از  اطالعات مربوط به تعداد اعضاي هیات علمي تمام -

Bureau of Statistics, National Association of Universities and Colleges گردد گردآوري مي 

 در ارزیابي کلي نحوه امتيازدهي 
 100ها درصدی از  و به مابقی دانشگاه 100ها برای هر دانشگاه، به دانشگاهی با باالترین مقدار شاخص، امتیاز  پس از مقداردهی شاخص

 شود. ها استفاده می های آماری استاندارد جهت تعدیل شاخص شود. در صورت نیاز از تکنیك می  داده اختصاص

 

http://nobelprize.org/
http://www.mathunion.org/index.php
http://www.highlycited.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
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 ( موضوعات ارزيابيSubjects) 

o  مهندسي شیمي(CheE) 

o مهندسي عمران (CivE) 

o مهندسي برق و الکترونیك (EleE) 

o  انرژيو علوم مهندسي (EnrE) 

o  محیط زيستو علوم مهندسي (EnvE) 

o  موادو علوم مهندسي (MatE) 

o مهندسي مکانیك (MecE) 

 

 زمينه ( هاي ارزيابيFields) 
o ( علوم طبیعي و رياضیاتSCI ) 

o مهندسي/ فناوري و علوم كامپیوتري (ENG ) 

o  و  زيستيعلوم( كشاورزيLIFE ) 

o پزشکي بالیني و داروسازي (MED ) 

o ( علوم اجتماعيSOC ) 

 

 http://www.shanghairanking.co بندی شانگهای: سایت اصلی رتبه: منبع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.shanghairanking.co/
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 2016-بندي کلی در رتبه برتر ايرانهاي   : رتبه و امتياز دانشگاه1جدول 

 رتبه جهانی نام دانشگاه
 امتياز در هر شاخص

Alumni Award HiCi N & S PUB PCP 

 8/20 2/41 5/1 0 0 6/12 301-400رده  دانشگاه تهران

 1/17 5/31 0 5/14 0 0 401-500رده  اميرکبيردانشگاه صنعتی 

 
 2016 -(Subjectsبندي موضوعی ) برتر ايران در رتبههاي   : رتبه جهانی دانشگاه2جدول 

 نام دانشگاه
مهندسی 

 شيمی

مهندسی 

 عمران

مهندسی برق 

 و الکترونيک

و علوم مهندسی 

 انرژي

و علوم مهندسی 

 محيط زيست

و مهندسی 

 موادعلوم 

مهندسی 

 مکانيک

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
 401-600رده - - - - -

- 

 - 401-600رده - - - - - دانشگاه آزاد اسالمی

 - 401-600رده - - - - - دانشگاه تهران

 
  2016-(Fieldsاي ) بندي زمينه برتر ايران رتبه  هاي : رتبه جهانی دانشگاه3جدول 

 نام دانشگاه
رياضيات و علوم 

 طبيعی

مهندسی، فناوري و 

 علوم رايانه اي

علوم زيستی و 

 کشاورزي

طب بالينی و 

 داروسازي
 علوم اجتماعی

 - - - 48 - دانشگاه تهران

 - - - 101-150رده  - دانشگاه صنعتی اميرکبير
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 2016 -بندي کلی در رتبه : رتبه و امتياز ده دانشگاه برتر آسيا4جدول 

 *امتياز کلی رتبه ملی رتبه جهانی نام کشور نام دانشگاه رتبه در آسيا

 2/42 1 20 ژاپن دانشگاه توكيو 1

 2/37 2 32 ژاپن كيوتودانشگاه  2

 6/29 1 58 چين تسينگ هوادانشگاه  3

 28 1 69 رژيم اشغالگر قدس موسسه صنعتي تكنيون اسرائيل 4

 7/27 2 71 چين دانشگاه پكن 5

 5/27 3 72 ژاپن دانشگاه ناگويا 6

 5/26 1 83 سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور 7

 2/26 2 87 رژيم اشغالگر قدس اورشليمهبرو دانشگاه  8

 5/25 4 96 ژاپن اوساكادانشگاه  9

 - 3-6 101-150 چين فوداندانشگاه  10

 .شود دانشگاه برتر جهان امتیاز كلي ارائه مي 100* تنها براي 
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 2016 -(Subjectsبندي موضوعی ) : پنج دانشگاه برتر آسيا در رتبه5جدول 

 موضوع         

 رتبه          

مهندسی 

 شيمی
 مهندسی عمران

مهندسی برق و 

 الکترونيک

مهندسی و علوم 

 انرژي

مهندسی و 

علوم محيط 

 زيست

مهندسی و علوم 

 مواد

مهندسی 

 مکانيک

 1رتبه 
دانشگاه ملي 

 سنگاپور

تسينگ دانشگاه 

 هوا

صنعتي دانشگاه 

 نانيانگ

تسينگ دانشگاه 

 هوا

تسينگ دانشگاه 

 هوا

صنعتي دانشگاه 

 نانيانگ

تسينگ دانشگاه 

 هوا

 دانشگاه توكيو 2رتبه 

پلي دانشگاه 

تكنيک هنگ 

 كنگ

تسينگ دانشگاه 

 هوا

دانشگاه ملي 

 سنگاپور
 پكندانشگاه 

تسينگ دانشگاه 

 هوا

صنعتي دانشگاه 

 نانيانگ

 3رتبه 
دانشگاه 

 ژجيانگ

تانگ دانشگاه 

 جي

دانشگاه 

 ژجيانگ

دانشگاه صنعتي 

 نانيانگ

صنعتي دانشگاه 

 نانيانگ

ملي دانشگاه 

 سنگاپور

دانشگاه ملي 

 سئول

 4رتبه 

موسسه 

پيشرفته علم و 

 صنعت كره

شهر دانشگاه 

 هنگ كنگ

دانشگاه ملي 

 سنگاپور

شيان دانشگاه 

 جيائوتونگ

دانشگاه علم و 

 صنعت پوهانگ
 دانشگاه توهوكو

دانشگاه 

شانگهای 

 جيائوتونگ

 5رتبه 
دانشگاه 

 تسينگ هوا

دانشگاه ملي 

 سنگاپور

موسسه 

علم و پيشرفته 

 صنعت كره

شانگهای دانشگاه 

 جيائوتونگ

دانشگاه 

 هوكايدو

دانشگاه ملي 

 سئول

دانشگاه ملي 

 سنگاپور

 

 2016 -(Fieldsاي ) بندي زمينه : پنج دانشگاه برتر آسيا در رتبه6جدول 

 زمينه           

 رتبه          

رياضيات و علوم 

 طبيعی

مهندسی، فناوري و 

 علوم رايانه اي

زيستی و علوم 

 کشاورزي

طب بالينی و 

 داروسازي
 علوم اجتماعی

 توكيودانشگاه  1رتبه 
دانشگاه صنعتي 

 نانيانگ
 اورشليم هبرو دانشگاه پزشكي چيندانشگاه  دانشگاه كيوتو

 دانشگاه ملي سنگاپور كيوتودانشگاه  توكيودانشگاه  دانشگاه تسينگ هوا دانشگاه كيوتو 2رتبه 

 دانشگاه پكن 3رتبه 
دانشگاه ملک 

 عبدالعزيز
 دانشگاه اوساكا دانشگاه اوساكا

تكنيک  دانشگاه پلي

 كنگ هنگ

 4رتبه 
دانشگاه علم و صنعت 

 چين
 دانشگاه ملي سئول دانشگاه ملي سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور

دانشگاه شهر هنگ 

 كنگ

 5رتبه 
دانشگاه ملک 

 عبدالعزيز
 دانشگاه ملي سئول موسسه صنعتي هربين

 كيونکدانشگاه سان 

 وان
 دانشگاه صنعتي نانيانگ
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 2016 -بندي کلی در رتبه برتر جهان  رتبه و امتياز ده دانشگاه :7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتياز کلی نام کشور نام دانشگاه رتبه

 100 اياالت متحده آمريكا دانشگاه هاروارد 1

 7/74 اياالت متحده آمريكا دانشگاه استنفورد 2

 1/70 اياالت متحده آمريكا  كاليفرنيا، بركليدانشگاه  3

 6/69 انگليس دانشگاه كمبريج 4

 2/69 اياالت متحده آمريكا (MITماساچوست ) فناوریمؤسسه  5

 0/62 اياالت متحده آمريكا دانشگاه پرينستون 6

 9/58 انگليس دانشگاه آكسفورد  7

 8/57 اياالت متحده آمريكا موسسه تكنولوژی كاليفرنيا  8

 7/56 اياالت متحده آمريكا دانشگاه كلمبيا  9

 2/54 اياالت متحده آمريكا دانشگاه شيكاگو 10
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 2016-(Subjectsبندي موضوعی ) : پنج دانشگاه برتر جهان در رتبه8جدول 
                   

 موضوع 

 رتبه          

 مهندسی عمران مهندسی شيمی
برق و مهندسی 

 الکترونيک

مهندسی و علوم 

 انرژي

مهندسی و علوم 

 محيط زيست

مهندسی و علوم 

 مواد
 مهندسی مکانيک

 1رتبه 

 فناوریمؤسسه 

ماساچوست 

(MIT) 

 -دانشگاه پوردو

 الفايت غربي
 استنفورد دانشگاه هوا دانشگاه تسينگ استنفورد دانشگاه

 فناوریمؤسسه 

ماساچوست 

(MIT) 

 فناوریمؤسسه 

ماساچوست 

(MIT) 

 استنفورد دانشگاه 2رتبه 
دانشگاه صنعتي 

 دانمارک

 فناوریمؤسسه 

ماساچوست 

(MIT) 

دانشگاه صنعتي 

 دانمارک
 استنفورد دانشگاه استنفورد دانشگاه دانشگاه واخنينگن

 3رتبه 
دانشگاه كاليفرنيا، 

 بركلي
 هوا تسينگ دانشگاه

دانشگاه كاليفرنيا، 

 بركلي

دانشگاه ملي 

 سنگاپور

دانشگاه كاليفرنيا، 

 بركلي

دانشگاه كاليفرنيا، 

 بركلي
 دانشگاه كمبريج

 4رتبه 
دانشگاه ملي 

 سنگاپور

دانشگاه پلي 

 تكنيک هنگ كنک

دانشگاه صنعتي 

 نانيانگ

سلطنتي كالج 

علوم، فناوری و 

 پزشكي

 دانشگاه كمبريج دانشگاه هاروارد
دانشگاه وسترن 

 شمالي

 دانشگاه تانگ جي دانشگاه توكيو 5رتبه 
موسسه فناوری 

 جورجيا

دانشگاه صنعتي 

 نانيانگ
 دانشگاه استكهلم

دانشگاه وسترن 

 شمالي

موسسه فناوری 

 جورجيا

 

 2016-(Fieldsاي ) بندي زمينه : پنج دانشگاه برتر جهان در رتبه9جدول 
                    

  زمينه  

 رتبه          

 رياضيات و علوم طبيعی
فناوري و مهندسی، 

 علوم رايانه اي

علوم زيستی و 

 کشاورزي

طب بالينی و 

 داروسازي
 علوم اجتماعی

 بركلي -دانشگاه كاليفرنيا 1رتبه 
 فناوریمؤسسه 

 (MITماساچوست )
 دانشگاه هاروارد دانشگاه هاروارد دانشگاه هاروارد

 دانشگاه شيكاگو دانشگاه واشنگتون دانشگاه كمبريج دانشگاه صنعتي نانيانگ استنفورد دانشگاه 2رتبه 

 استنفورد دانشگاه دانشگاه پرينستون 3رتبه 
 فناوریمؤسسه 

 (MITماساچوست )
 استنفورد دانشگاه

دانشگاه كاليفرنيا، 

 بركلي

 دانشگاه پرينستون دانشگاه كمبريج استنفورد دانشگاه سينگ هوادانشگاه ت دانشگاه هاروارد 4رتبه 

 5رتبه 
 فناوریمؤسسه 

 (MITماساچوست )
 دانشگاه ملک عبدالعزيز

 -دانشگاه كاليفرنيا

 سانفرانسيسكو
 دانشگاه جان هاپكينز

 فناوریمؤسسه 

 (MITماساچوست )

 


