
 رزیی و توسعه منابعربانهممعاونت  -دااگشنه فردوسي مشهد 
1 

 

 

 

 فهرست مطالب

 URAP-2020 2بندی معرفی نظام ارزیابی و رتبه

 URAP - 2020 4بندینظام رتبه های برتر ایران در نتایج: رتبه و امتياز دانشگاه1جدول 

 5 2019نسبت به سال  2020های برتر ایران در سال : وضعيت دانشگاه2جدول 

 6 2020 -برتر آسيا  دانشگاه 10: رتبه و امتياز 3جدول 

 6 2020 -برتر جهان  : رتبه و امتياز ده دانشگاه4جدول 

 

 

 

 

  



 رزیی و توسعه منابعربانهممعاونت  -دااگشنه فردوسي مشهد 
2 

 

 1URAP -2020 بندیمعرفی نظام ارزیابی و رتبه

 مقدمه 

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

دانشگاه برتر در بين آنان  2500كشور جهان ارزيابي و  123دانشگاه از  3000حدود هر سال نمايد. بندي ميارزيابي و رتبه سنجيسنجي و علمكتاب

  ند.دگراز كليه موسسات آموزش عالي جهان در اين ارزيابي لحاظ مي %12به اين ترتيب حدود  گردند.يبندي مرتبه

  هاي ارزيابيشاخص

نمايد. كيفيت و كميت ها ميبندي دانشگاهرزيابي و رتبهاو با محوريت مقاالت و انتشارات علمي اقدام به شاخص  6بندي در مجموع با اين نظام رتبه

  باشند.  هاي اين نظام به شرح زير ميشوند. شاخصها لحاظ ميالمللي در اين ارزيابيهاي علمي بينمقاالت و انتشارات و همكاري

 (%21)وزن  2تعداد مقاالت (1

 شود.فهرست مي InCites نمايه شده و توسط Web of Scienceدر  كه 2019ت منتشر شده در سال تعداد كل مقاال

 (%21)وزن  3استنادها( 2

  ثبت شده باشد. 2015 - 2019هاي طي سال Web of Scienceبراي مقاالت منتشر شده در  2015 -2019هاي مجموع تعداد استنادهايي كه در سال

 (%10)وزن  4مجموع توليدات علمي( 3

الصه مقاالت، خعلمي، مقاالت در نوبت چاپ،  هايها، كتابنامهپايان مقاالت مروري، ها،مجالت، مقاالت كنفرانس تعداد كل توليدات علمي شامل

 گردد.استخراج مي Web of Scienceاطالعات مربوطه از پايگاه  باشد.مي 2015 -2019در بازه زماني گزارشات فني و ... 

 ( %18)وزن  5مقاالت تاثير( 4

 23جهان در  CPPموسسه به  CPP( citation per publicationوري علمي موسسه با توجه به نسبت )اين شاخص با هدف سنجش ميزان بهره

هاي اساس سال براين شاخص از فرمول زير و  گردد.ياستخراج م Web of Scienceهاي شاخص فوق از پايگاه دادهگردد. حوزه موضوعي محاسبه مي

 گردد:محاسبه مي 2019تا  2015

 

𝐴𝐼𝑇 =  ∑(𝐶𝑃𝑃 𝑖 ÷ 𝐶𝑃𝑃 𝑤𝑜𝑟𝑑) ∗ 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑖                 𝑖: 1 − 23                          

 

 

                                                           
1 University Ranking by Academic Performance 
2 Article 
3 Citation 
4 Total Document 
5 Article Impact Total 
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 ( %15)وزن  1( تأثير استناد5 

باشد. اين سنجش با توجه به نسبت ها در سطح جهان ميپژوهشهاي يک موسسه در مقايسه با تاثير تاثير پژوهشگيري هدف از اين شاخص اندازه

(citation per publication )CPP  موسسه بهCPP  هاي شاخص فوق از پايگاه گردد. دادهحوزه موضوعي محاسبه مي 23جهان درWeb of 

Science گردد:محاسبه مي 2019تا  2015هاي اين شاخص از فرمول زير و بر اساس سال گردد.استخراج مي 

 

𝐶𝐼𝑇 =  ∑(𝐶𝑃𝑃 𝑖 ÷ 𝐶𝑃𝑃 𝑤𝑜𝑟𝑑) ∗ 𝐶𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖                 𝑖: 1 − 23                          

 (%15)وزن  2الملليهاي بينهمكاري( 6

گيري شاخص ازهاند. تعداد مقاالت مشترك( هاي ساير كشورها )مثالانشگاهدالمللي يک دانشگاه با هاي بينتعداد كل اسناد و مدارك مربوط به همكاري

  گردد.استخراج مي Web of Scienceهاي آن از پايگاه گيرد و همچنين دادهصورت مي 2019تا  2015هاي طي سال

 ها و امتيازدهيگردآوري داده 

آوري دهد جمعهاي جهان را ارايه ميليست دانشگاه كهGoogle Scholarو Web of Science ، Scopusها از پايگاه اطالعات مربوط به دانشگاه

شوند. امتياز كل هر ه برتر معرفي ميدانشگا 2500دانشگاهي كه بيشترين تعداد مقاله را دارا باشند در نظر گرفته شده و از ميان آنها  3000. گرددمي

 گردد.    محاسبه مي 600دانشگاه با توجه به وزن هر شاخص از امتياز 

 

 

  :سايت اصلي منبعURAP  :http:// www.urapcenter.org/ 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Citation Impact Total 
2 International Collaboration 
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 URAP - 2020رتبه بندی های برتر ایران در نتایج نظام: رتبه و امتياز دانشگاه1جدول 

 *نام دانشگاه
نوع 

 دانشگاه
رتبه در 

 كشور
رتبه در 
 جهان

 های ارزيابیبه تفکيک شاخص هاامتياز دانشگاه

 استنادها مقاالت
مجموع توليدات 

 علمي

تأثير 
 مقاالت

 تاثير استنادها
همكاري 

 الملليبين
 امتياز كل

 396.41 57.86 56 72.56 39.42 84.5 86.07 254 1 جامع دانشگاه تهران

684 2 صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير  67.91 76.31 33.12 63.69 50.16 45.96 335.16 

 330.42 44.95 48.84 61.76 32.57 72.55 69.75 509 3 جامع دانشگاه تربيت مدرس

 322.04 45.09 47.84 60.54 31.54 71.09 65.95 549 4 صنعتي دانشگاه صنعتي شريف

 308.09 43.54 46.88 58.19 29.88 69.18 60.42 608 5 صنعتي دانشگاه صنعتي اصفهان

 305.61 43.47 46.78 56.64 28.34 67.58 62.81 616 6 جامع دانشگاه تبريز

186 7 صنعتي دانشگاه علم و صنعت ايران  63.27 68.35 29.85 58.32 46.43 39.09 305.3 

.1759 677 8 جامع دانشگاه شيراز  7665.  35.82  14.65  05.54  87.14  35.962  

 289.46 40.61 42.48 54.04 28.83 64.64 58.87 709 9 جامع دانشگاه فردوسي مشهد

 279.2 38.56 41.7 52.05 27.28 63.11 56.49 777 10 جامع دانشگاه شهيد بهشتي

11 صنعتي بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه  987 9738.  46.26  48.19  2.05  44.74  38.92  92.724  

21 صنعتي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي  899  65.84  53.65  6824.  9946.  15.73  43.33  8.724  

31 جامع دانشگاه كاشان  5101  841.8  6760.  07.12  26.94  14.44  48.72  49.442  

41 جامع دانشگاه گيالن  1036 44.64  02.65  73.22  08.74  26.93  6.830  4.422  

51 جامع اصفهان دانشگاه  1137 52.44  75.25  03.32  8143.  46.43  3.23  8230.8  

 تحقیقات و فناوری ارایه شده است. ،وزرات علوم تابعهای دانشگاه دانشگاه اول 15 اطالعات مربوط بهصرفا  *
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 2019 نسبت به سال 2020های برتر ایران در سال : وضعيت دانشگاه2جدول 

 رتبه در جهان رتبه در كشور **نام دانشگاه ردیف

 پله صعود 13 ثابت دانشگاه تهران 1

 نزولپله  10 ثابت دانشگاه صنعتي اميركبير 2

 پله صعود 17 ثابت دانشگاه تربيت مدرس 3

پله نزول 12 ثابت دانشگاه صنعتي شريف 4  

پله نزول 20 ثابت دانشگاه صنعتي اصفهان 5  

پله صعود 1 دانشگاه تبريز 6 پله صعود 55   

نزولپله  1 دانشگاه علم و صنعت ايران 7 پله صعود 2   

صعودپله  1 دانشگاه شيراز 8 پله صعود 17   

 پله نزول 28 پله نزول 1 دانشگاه فردوسي مشهد 9

 - *- دانشگاه شهيد بهشتي 10

پله نزول 1 بابل نوشيرواني صنعتي دانشگاه 11 نزولپله  62   

نزولپله  1 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 12  نزولپله  35 

نزولپله  1 دانشگاه كاشان 13 پله صعود 3   

نزولپله  1 دانشگاه گيالن 14 پله صعود 11   

نزولپله  1 اصفهان دانشگاه 15  نزولپله  75 

  تبريز شيراز -تبريز صعودبيشترين 

 نزولبيشترين 

 -فردوسي مشهد -علم و صنعت ايران
 واجهخ -صنعتي نوشيرواني بابل

 -النيگ -كاشان -يطوس نيرالدينص
 اصفهان

 اصفهان

 

حضدور نداشدته  0192بنددی سدال در رتبه تبریزباشد. بعنوان مثال دانشگاه بندی سال گذشته میعدم حضور دانشگاه در رتبهبه معنای  خط تیره ** 

 حائز رتبه گردیده است. 2020بندی سال ولی در رتبه
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 2020-دانشگاه برتر آسيا 10:  رتبه و امتياز 3جدول

 امتياز كل رتبه جهانی نام كشور نام دانشگاه رتبه در آسيا

95.654 12 چين هوا تسينگ دانشگاه 1  

44.953 18 چين جياتانگدانشگاه شانگهاي 2  

76.553 20 چين دانشگاه ژجيانگ 3  

41.315 21 چين دانشگاه پكن 4  

75.165 31 ژاپن دانشگاه توكيو 5  

 516.17 32 سنگاپور دانشگاه ملي سنگاپور 6

 501.85 48 چين سن اتيسون دانشگاه  7

55.501 49 چين صنعت هوآزونگعلم و دانشگاه  8  

 500.23 51 كره جنوبي دانشگاه ملي سئول 9

 499.25 54 چين دانشگاه فودان 10

 

 

 2020 - برتر جهان رتبه و امتياز ده دانشگاه: 4دول ج

 امتياز كل نام كشور نام دانشگاه رتبه جهانی

 600 اياالت متحده آمريكا دانشگاه هاروارد 1

 584.03 كانادا دانشگاه تورنتو 2

 576.57 اياالت متحده آمريكا دانشگاه استنفورد 3

 576.49 انگلستان لندن دانشگاهي كالج 4

 574.21 انگلستان دانشگاه اكسفورد 5

45.655 اياالت متحده آمريكا دانشگاه جانز هاپكينز 6  

 559.28 انگلستان دانشگاه كمبريج 7

51.655 اياالت متحده آمريكا دانشگاه ميشيگان 8  

 552.59 فرانسه يساكل سيپار دانشگاه 9

9.4155 ايالت متحده آمريكا دانشگاه واشينگتن سياتل 10  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2

