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معرفینظامهایارزیابیعملكردورتبهبندی

جمله  از  سازمانی  هر  در  كیفیت  و  بهره وری  ارزیابی 
كه  دانشگاه ها،  مانند  پژوهشی  و  آموزشی  سازمان های 
محرك های اصلی جامعه در رشد اقتصادی، بهره وری و 
كیفیت شناخته شده اند، اهمیت فراوان دارد. این ارزیابی، 
ارتباط آن  و  تعیین وضعیت موجود  به  از طریق كمك 
عملكرد  بهبود  بر  مدت،  بلند  و  مدت  كوتاه  اهداف  با 
از كاربردهای  تأثیر چشم گیری می گذارد. یكی  سازمان 
نتایج ارزیابی در رتبه بندی است كه به نوبه خود، می تواند 
در اعطای امتیازات به سازمان ها نیز تأثیرگذار باشد. از 
و  ملی  سطح  در  متعددی  رتبه بندی  نظام های  رو  این 
بین المللی برای ارزیابی و در نهایت رتبه بندی دانشگاه ها 
ایجاد شده اند كه در معیارها و شیوه رتبه بندی با یكدیگر 
كه  برنامه  و  طرح  معاونت  راستا  همین  در  متفاوتند. 
متولی راهبرد عملیاتی »ارتقای جایگاه رقابتی دانشگاه 
در رتبه بندی های ملی و بین المللی« در سند راهبردی 
دانشگاه می باشد، با هدف تعیین جایگاه دانشگاه فردوسی 
مشهد، نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی را به صورت 

مستمر بررسی می نماید.

نظامارزیابیعملكردورتبهبندیشورایعالیانقالبفرهنگی

شورای عالی انقالب فرهنگی برای تحقق اهداف و مأموریت های خود با توجه به فراخی و گستردگی 
حوزه  علم و فرهنگ و حجم فراوان موضوعات در دستور كار، چندین شورای تخصصی، هیأت و كارگروه 
تشكیل داده است كه از آن جمله می توان به هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی در سال 1379 
اشاره نمود. از جمله وظایف این هیأت، بررسی و ارزیابی وضع فرهنگ، آموزش و تحقیقات كشور؛ 
همچنین تعیین شاخص های كّمی و كیفی می باشد. برابر آیین نامه هیأت، وضعیت فرهنگی، علمی، 

آموزشی و پژوهشی كشور در دو سطح خرد و كالن ارزیابی می شود. 

  ارزیابی كالن علم و فناوری
در ارزیابی كالن، وضع فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی كشور در مقیاس ملّی و موقعیت نسبی آن 
در عرصه بین المللی بررسی می شود. ارزیابی كالن بر اساس شاخص های مصوب شورای عالی انقالب 
فرهنگی در شش حوزه آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، اعتبارات و امكانات بررسی و تحلیل 
می  گردد و وضع كشور با دیگر كشور های جهان مقایسه می شود. تاكنون نتایج ارزیابی كالن در قالب 

سه گزارش اعالم گردیده است.

  ارزیابی خرد علم و فناوری
در ارزیابی خرد علم و فناوری، عملكرد دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی كشور با یكدیگر مقایسه می شود 

كه در نهایت به رتبه بندی آن ها می انجامد. این ارزیابی نیز در شش حوزه شاخص های انسانی، آموزشی، 
پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، مالی و اداری صورت می گیرد. همچنین نتایج ارزیابی در تخصیص 
علمی،  فرهنگی،  و سایر سازمان های  دانشگاه ها  به  امتیازات  اعطای  نیز  و  اعتبارات  و  بودجه 

آموزشی و پژوهشی مدنظر مسئوالن می باشد. تاكنون اطالعات سال های 81 تا 89 دانشگاه، 
توسط معاونت طرح و برنامه به هیأت مذكور ارسال شده كه نتایج رتبه بندی سال های 

81 تا 85 در قالب دو گزارش دریافت شده است. در این گزارش ها رتبه  هر دانشگاه 
نمی گردد. اعالم  دانشگاه ها  برای  رتبه كل  ولی  تعیین شده؛  تفكیك شاخص ها  به 

پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  عملكرد 
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  توسط  ملی  سطح  در 
استانداری ها و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سنجیده 
ارزیابی شورای عالی  می شود. الزم به ذكر است كه در 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و  فرهنگی  انقالب 
صرفاً عملكرد دانشگاه ها بررسی می شود؛ ولی در ارزیابی 
با  استان  دولتی  دستگاه های  كلیه  عملكرد  استانداری، 

یكدیگر مقایسه می گردد.

نظامهایارزیابیعملكرد
ورتبهبندیملی

مقدمه
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علوم، وزارت رتبهبندی و عملكرد ارزیابی نظام
تحقیقاتوفناوری

پیرو پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد 
اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، آیین نامه ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی كشور در 
تاریخ 1381/10/28 ابالغ گردید. در این آیین نامه، هدف از 
ارزیابی عملكرد، سنجش، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص 
عملكرد دستگاه های اجرایی كشور براساس قوانین و مقررات 
و با رویكرد اثربخشی و كارایی اقتصادی و همچنین به منظور 
ارتقای كیفیت خدمات دولتی تعریف شده است. طبق این 
آیین نامه، عملكرد دانشگاه ها در دو بعد عمومی و اختصاصی 
به  نیز  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سنجیده می شود. 
به جمع آوری  اقدام  از سال 1385  مانند سایر وزارتخانه ها 

فرم های خودارزیابی از دانشگاه های تحت پوشش نمود. 

  شاخص های عمومی
شاخص های عمومی در بین كلیه دستگاه های اجرایی سراسر 
كشور مشترك بوده و هر ساله توسط معاونت توسعه مدیریت 
و منابع انسانی رئیس جمهوری اعالم می شود. درهمین راستا 
شاخص های سال1390 شامل هفت محور به شرح زیر است:

استقرار و توسعه دولت الكترونیك )300	  امتیاز(؛
ساماندهی نیروی انسانی )140	  امتیاز(؛

اصالح ساختارها و تمركز زدایی )60	  امتیاز(؛
	 استقرارنظام جامع مدیریت عملكرد و ارتقای بهره وری 

)230 امتیاز(؛
سالمت نظام اداری)50	  امتیاز(؛

توانمندسازی منابع انسانی )60	  امتیاز(؛
خدمت رسانی به مردم و شهروندمداری )160	  امتیاز(.

  شاخص های اختصاصی
شاخص های اختصاصی ویژه دستگاه های اجرایی هر وزارتخانه 
است. در همین راستا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
خصوص  در  دانشگاه ها  از  نظرسنجی  به  اقدام  سال1386 
وزن دهی به شاخص های پیشنهادی نمود كه به تولید 35 

شاخص در 4 حوزه اختصاصی به شرح زیر انجامید:
	 آموزشی و تحصیالت تكمیلی؛

	 پژوهش و فناوری؛
	 دانشجویی و فرهنگی؛

	 ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین كیفیت.
معاونت طرح و برنامه، اطالعات سال های 84 تا 89 را در 
فقط  تاكنون  متأسفانه  كه  داده  قرار  وزارتخانه  این  اختیار 
دانشگاه  سال  آن  در  است.  شده  منتشر   87 سال  گزارش 

فردوسی مشهد، رتبه 11 را كسب نموده بود.

نظامارزیابیورتبهبندیاستانداریها
مشابه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استانداری ها هر ساله اقدام به ارزیابی دستگاه های دولتی در 
هر استان می نمایند. شاخص های عمومی در این نظام رتبه بندی، مشابه وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری است در حالی كه در مقیاس شاخص های اختصاصی تفاوت وجود دارد. در این نظام، 38 

شاخص  اختصاصی در سه محور زیر تعریف شده اند:
محور آموزشی و تحصیالت تكمیلی )506/67	  امتیاز(؛

محورپژوهش و فناوری )156/98	  امتیاز(؛
محوردانشجویی و فرهنگی )206/52	  امتیاز(.

اطالعات مرتبط با شاخص های این نظام رتبه بندی، از سال 1381 تاكنون به صورت مستمر توسط 
معاونت طرح و برنامه جمع آوری، جمع بندی و در اختیار استانداری خراسان رضوی قرار گرفته است. 

نتایج این ارزیابی هر ساله از طریق وب گاه معاونت طرح و برنامه ارائه گردیده است.

نظامارزیابیورتبهبندیجهاناسالم

در نشست سال 2003 مالزی، نمایندگان كشورهای اسالمی تصمیم گرفتند با همكاری یكدیگر در 
حوزه مسائل علمی فعال تر عمل نمایند. در نشست سال 2005 مكه این حقیقت روشن شد كه تعداد 
بسیار كمی از دانشگاه های جهان اسالم در لیست 500 دانشگاه برتر جهان قرار دارند. بدین ترتیب 
مقرر گردید 20 دانشگاه برتر جهان اسالم مشخص شوند تا با حمایت مالی، آن ها بتوانند در لیست 
500 دانشگاه برتر جهان قرار گیرند. در این راستا در اجالس سال 2006 كویت، كشور تركیه یك 
مدل رتبه بندی از دانشگاه های جهان اسالم ارائه نمود كه مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. بنابراین مقرر 
گردید با تشكیل هسته ای مركزی، شاخص های مطلوب جهت رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم 
تعیین گردد. در اجالس پاكستان در سال 2008، كلیه وظایف رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم )ISC(1 به ایران به عنوان نهاد رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم واگذار شد. این پایگاه 

دانشگاه ها را در پنج محور زیر مورد ارزیابی قرار می دهد:
(؛ آموزشی )وزن ٪35	 
(؛ پژوهشی )وزن ٪50	 

(؛ تأثیر اجتماعی و اقتصادی )وزن ٪5	 
(؛ تسهیالت )وزن ٪3	 

.) وجهه بین المللی )وزن ٪7	 
الزم به ذكر است كه اطالعات مورد نیاز این پایگاه برای سال های 88 و 89 توسط معاونت طرح 
و برنامه ارسال شده ولی صرفاً نتایج سال 88، آن هم فقط برای دانشگاه های داخل كشور منتشر 

گردیده است. در آن گزارش، رتبه دانشگاه فردوسی مشهد، 8 اعالم شده بود.

1-Islamic world Science Citation center
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( )اندازه گیری از طریق نظرسنجی( ؛ شهرت استادان )وزن٪10	 
( )اندازه گیری ازطریق پایگاه  نسبت ارجاع به مقاالت هر یك از اعضای هیات علمی )وزن٪20	 

اسكوپوس(؛
درصد(؛ نسبت دانشجو به استاد )وزن 20	 

درصد(؛ تعداد دانشجویان بین المللی )وزن 5	 
درصد(. تعداد استادان بین المللی )وزن 5	 

 4 )SIR( نظام رتبه بندی سایماگو  
مؤسسه اسپانیایی سایماگو از سال 2009، ارزیابی و رتبه بندی ساالنه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 
سراسر جهان را آغاز نموده است. در سال 2011، این مؤسسه 3042 دانشگاه و مؤسسه جهان را بر 

اساس 6 شاخص ارزیابی و رتبه بندی نمود. شاخص های این نظام رتبه بندی به شرح زیر می باشد:
خروجی:	  تعداد مقاالت علمی منتشر شده برمبنای پایگاه اسكوپوس؛

چندكشوردر  با مؤسسات وابسته ازدویا  مشترك  مقاالت  تعداد  بین المللی:	   همكاری های 
پروژه های تحقیقاتی؛

اثر نرمال شده:	  نسبت تأثیر علمی بر مبنای ضریب تأثیر مقاالت منتشر شده یك دانشگاه 
نسبت به تأثیر متوسطی كه دانشگاه های دیگر در همان زمینه تحقیقاتی در دنیا داشتند. 

میزان انتشار در 25درصد بهترین مجالت:	  در صد مقاالت با ارجاع بسیار باال در مجالت 
برتر )25درصد باالی جدول( در هر زمینه تحقیقاتی؛

شاخص تخصص:	  نشان دهنده پراكنش در خروجی های علمی  یك مؤسسه به لحاظ موضوع 
است. مقدار این شاخص بین صفر تا یك می باشد كه به ترتیب نشان دهنده پراكندگی یا تمركز 

موضوعی خروجی های آن مؤسسه است. 
نرخ تعالی: درصد مقاالت علمی با ارجاع بسیار باال )10٪	  باالی جدول( در هر زمینه تحقیقاتی.

5 )WR( نظام  رتبه بندی وبومتریك  
موسسه تحقیقاتی CSIC از اولین سازمان های تحقیقات پایه در اروپا و دارای حدود 126 مركز و 
آزمایشگاه در سطح كشور اسپانیا می باشد كه تحقیقات خود را بر پایه وب گاهها از سال 2007 آغاز نموده 
 است. این مؤسسه، هر شش ماه یكبار حدود 20 هزار مؤسسه آموزش عالی را در سراسر جهان براساس 
»وب گاه«  آن ها ارزیابی و رتبه بندی می نماید. اگرچه افزایش كیفیت وب دانشگاه ها فعالیتی پژوهشی 
یا آموزشی تلقی نگردیده و بنابراین تأثیری در نظام های رتبه بندی علمی ندارد، لیكن معیاری از تمایل 
آن دانشگاه به ارائه دستاوردهای خود می باشد. در ژانویه سال 2012 نیز رتبه و امتیاز 20هزار و سیصد 
دانشگاه به تفكیك هر شاخص  مشخص شده  است. شاخص های ارزیابی در این نظام رتبه بندی عبارتند از: 

(؛  اندازه صفحات وب )وزن10٪(؛     	  فایل های قابل دسترسی )وزن٪10	 
میزان ارجاعات )وزن30٪(؛         	  قابلیت مشاهده دیگران )وزن٪50(.	 

  پایگاه اطالعاتی اسكوپوس 6
پایگاه اطالعاتی اسكوپوس شامل اطالعات مقاالت نمایه شده از سال 1960 تاكنون است و امكان 
گزارش دهی در زمینه های مختلف از جمله عنوان مقاله، نام نویسنده، كشور نویسنده و شهر نویسنده 
را دارد. با استفاده از این اطالعات، چهار گزارش در مورد جایگاه كشور ایران در بین كشورهای جهان 
و همچنین جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در بین دانشگاه های ایران، منطقه و جهان اسالم در 

سال های 2010،2011 و 2012 تقدیم گردیده است.

رتبه بندی های جهانی با انتشار اولین گزارش نظام رتبه بندی 
و  نتایج، جهان  این  آغاز گردید.  شانگهای در سال 2003 
به خصوص اروپا را متعجب ساخت زیرا دانشگاه های دو كشور 
آمریكا و انگلیس، جایگاه 20 دانشگاه برتر را انحصاراً به خود 
اختصاص داده بودند. ایجاد نظام رتبه بندی تایمز در سال 
2004، پاسخ اروپا به نظام رتبه بندی شانگهای بود. عالوه بر 
این دو، نظام های رتبه بندی جهانی بیشتری نیز وجود دارند 
كه در ادامه به توضیح برخی از مشهورترین آن ها می پردازیم:

2 )ARWU( نظام  رتبه بندی دانشگاه های جهان  
موسسه شانگهای جیوتانگ از سال 2003، فعالیت خود را 
در زمینه ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های جهان آغاز نمود. 
این موسسه هرساله حدود1000 دانشگاه را ارزیابی نموده 
می نماید. شاخص های  اعالم  را  جهان  برتر  دانشگاه   و500 

ارزیابی در این نظام رتبه بندی عبارتند از:
(؛ تعداد فارغ التحصیالن برنده جایزه نوبل )وزن٪10	 
(؛ تعداد اعضای هیأت علمی برنده جایزه نوبل )وزن٪20	 
(؛ استادان پر استناد در 21 رشته موضوعی )وزن٪20	 

 )  	SCIE( مقاالت نمایه شده در نمایه استنادی علوم
و نمایه استنادی علوم اجتماعی )SSCI( )وزن20٪(؛

  	Nature & Science مقاالت چاپ شده در مجالت
)وزن20٪(؛

.) عملكرد مؤسسه به ازای بودجه )وزن٪10	 

  3 )THE(نظام  رتبه بندی تایمز  
دانشگاه  اسامی400  تایمز،  انگلیسی  رتبه بندی  موسسه 
برتر جهان را با استفاده از 13 شاخص در پنج محور اعالم 
می نماید. محورهای ارزیابی در این نظام رتبه بندی عبارتند از: 

(؛ آموزش: فضای یادگیری )وزن٪30	 
(؛ پژوهش: حجم، درآمد و اعتبار )وزن٪30	 

(؛ استنادها: اثربخشی تحقیقات علمی )وزن٪30	 
(؛ درآمد صنعتی: نوآوری )وزن ٪2/5	 

	 وجهه بین المللی: اعضای هیأت علمی، دانشجویان و 
پژوهش )وزن٪7/5(.

QS نظام  رتبه بندی  
حدود   ،2011 سال  در   ،QS انگلیسی  رتبه بندی  موسسه 
را  جهان  برتر  دانشگاه   700 و  ارزیابی  را  دانشگاه   2000
اخیر،  رتبه بندی  در  اهمیت  حائز  نكته  است.  نموده  اعالم 
ارائه دو عنصر اطالعاتی جدید است. اوالَ دانشگاه ها براساس 
هشت معیار اشتغال، تخصص، نوآوری و انتقال دانش،  وجهه 
بین المللی، زیرساخت، كیفیت پژوهش، كیفیت آموزش و 
استخدام فارغ التحصیالن  ارزیابی گردیده و به هر یك از آنان 
اختصاص  )بهترین(  پنج ستاره  تا  )بدترین(  از صفر ستاره 
تفكیك  به  دانشگاه ها  ساالنه  شهریه های  ثانیاً  است.  یافته 
مقاطع كارشناسی و تحصیالت تكمیلی مشخص شده است. 
با  داوطلبان می دهد كه  به  را  امكان  این  اطالعات مذكور، 
دانستن تعداد ستاره ها و هزینه ها، دانشگاه  موردنظر خود را 
جهت تحصیل انتخاب نمایند. شاخص های ارزیابی در این 

نظام رتبه بندی عبارتند از:
( )اندازه گیری از طریق نظرسنجی( ؛ اعتبارعلمی)وزن٪40	 

نظامهایارزیابیورتبهبندی
بینالمللی

2-Academic Ranking of world univercities
4-Scimago Institution Ranking

3-Times Higher Education
5-Webometrics Ranking of world universities 6-Scopus



نشانی:سازمانمرکزیدانشگاهفردوسیمشهد،معاونتطرحوبرنامه
تلفن:0511-8802300

E-Mail:vpb@um.ac.ir
باهمكاری:نغمهکارگذار

مشاورعلمی:دکترفریبرزرحیمنیا
ویراستارادبی:جعفرچهارمحالی

•  نشریه داخلی معاونت طرح وبرنامه         •  شماره45         •   بهار1391         •  صفحه4

جایگاهدانشگاهفردوسیمشهددرنظامهایارزیابیورتبهبندیبینالمللی
آخرین وضعیت دانشگاه فردوسی مشهد در نظام های ارزیابی و رتبه بندی بین المللی در جدول شماره1 

تقدیم شده است. در رتبه كشوری این جدول، دانشگاه های علوم پزشكی و آزاد لحاظ نشده اند.

گزارشهایارائهشدهتوسطمعاونتطرحوبرنامه
در  مشهد  فردوسی  دانشگاه  جایگاه  مورد  در  تاكنون 
معاونت طرح  بین المللی،  رتبه بندی  و  ارزیابی  نظام های 
و برنامه 12 گزارش به شرح جدول شماره 2 در اختیار 
مدیران دانشگاه قرار داده است. متن كامل این گزارشها 
در وب گاه معاونت طرح و برنامه، بخش ارزیابی عملكرد و 

رتبه بندی، قسمت دستاوردها موجود است.

جدول شماره 2: گزارش های ارائه شده توسط معاونت طرح و برنامه

عنوان 
نظام ارزیابی

شماره 
عنوان گزارشسال رتبه بندیگزارش

ARWU12011

ده دانشگاه  برتر جهان

پنج دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی موضوعی

ده دانشگاه برتر آسیا

دانشگاه های برتر ایران

THE22011

ده دانشگاه  برتر جهان

پنج دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی موضوعی

ده دانشگاه برتر آسیا

دانشگاه های برتر ایران

QS

ده دانشگاه برتر در رتبه بندی موضوعی جوالی 32011

دسامبر42011

ده دانشگاه  برتر جهان

پنج دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی موضوعی

ده دانشگاه برتر آسیا

دانشگاه های برتر ایران در رتبه بندی موضوعی

دانشگاه های برتر ایران

SIR

وضعیت دانشگاه های كشور52010

62011
رتبه كشوری/ منطقه ای/ جهانی دانشگاه های برتر ایران

امتیاز دانشگاه های برتر ایران به تفكیك هر شاخص

WR

ده دانشگاه  برتر جهان جوالی 72011

ژانویه 82012
ده دانشگاه برتر آسیا

ده دانشگاه  برتر ایران

Scopus

دانشگاه های برتر كشور92010

جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد درسطح ملی، جهان اسالم ومنطقه102011

رتبه علمی كشور در جهان112011

جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ملی122012

جدول شماره1: جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد درنظام های رتبه بندی بین المللی

عنوان نظام 
سال رتبه بندیارزیابی

رتبه دانشگاه فردوسی مشهد
توضیحات

جهانیكشوری

ISC 20118_.رتبه 20 دانشگاه برتر جهان اسالم اعالم نشده  است

ARWU2011__.در این نظام رتبه بندی، صرفًا 500 دانشگاه برتر جهان مشخص می شود

Times 2011__.در این نظام رتبه بندی، صرفًا 400 دانشگاه برتر جهان مشخص می شود

QS 2011__.در این نظام رتبه بندی، صرفًا 700 دانشگاه برتر جهان مشخص می شود

SIR 201181261.دراین نظام رتبه بندی، صرفًا 3042 دانشگاه برترجهان مشخص می شود

WR دراین نظام رتبه بندی، 20300 دانشگاه برتر جهان مشخص می شود.20123673 ژانویه

Scopus 20117--


