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مقدمه
:شاخص

.  متغیرهای قابل اندازه گیری که دارای وجه مشترک هستند•

کرد، پیشرفت، کیفیت، عمل. )جنبه هایی را که مستقیماً قابل اندازه گیری نیستند ولی قابل تحقیق هستند، منعکس می کنند•

. . .( و اثرگذاری سودمندی، 

شواهدی هستند بر وجود یک شرایط مشخص و یا نشان می دهند نتایج محقق شده اند یا خیر•

.به عنوان ابزارهای تحلیل، سیاستگذاران را در تصمیم گیری یاری می رسانند•



مقدمه
مطالعات کمّی و سنجشی از اواسط قرن بیستم توسعه یافت•

.I معرفی کتابسنجی(Bibliometrics ) توسطPritchard به کارگیری روش های ریاضی و آمار در ارزیابی کتاب و )1969در

(دیگر رسانه های ارتباطی 

.II معرفی اصطالح علم سنجی(Scientometrics ) توسطNalimov وMulchenko به کار گیری آن دسته از )1969در

(روش های کمّی که با تجزیه و تحلیل علم از منظر پردازش اطالعات سروکار دارند



مقدمه
کتابسنجی و علم سنجی

نتایج نشان داده است که. جنبه های اساسی فعالیت های علمی را از طریق روش های کمّی و آماری ارائه می دهند

.  هستند( Peer review)این روش ها مکمل روش های کیفی مانند همترازخوانی 

این روش های کمّی ابزارهای اندازه گیری نتایج تحقیق را که منتج از ارتباط علمی است، توسعه داده اند.



بهره وری آموزش عالی

 کارآیی(Efficiency)

 اثربخشی(Effectiveness)

oتعدادی عوامل بهره وری آموزش عالی را پیچیده می کنند:

.مؤسسات آموزش عالی که اساساً ماهیت چند خدماتی دارند1.

. ورودی ها و خروجی های فرایند فعالیت علمی ناهمگن هستند2.

منابع مالی3.

(فضای آزمایشگاه، تجهیزات، فناوری های اطالعاتی و ارتباطی)زیر ساخت ها 4.



عالیموانع تخمین خروجی آموزش 
ماهیت چند خدماتی 

:  دانشگاههای مادر•

.I (کارشناسی ارشد و دکتری)آموزش دارای مقطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی

.II (کتاب، مقاله، کنفرانس، ثبت اختراع و )پژوهش. . .

.IIIخدمات عمومی، بهداشت، فعالیت های فرهنگی و ورزشی

از بنابراین در قضاوت باید مؤلفه های آموزشی. دامنه و ماهیت خروجی های آموزش عالی  برآوردها را پیچیده می کند
.غیر آموزشی تفکیک شوند



عدم همگنی وردی ها و خروجی ها
دانشجو و استاد•

.I تفاوت در سطح آمادگی و اثربخشی آموزش و یادگیری تفاوت استعدادها

.IIهاخروجیوهاورودیرابطهدرتأثیرتأثیرگذارندآموزشیخروجیدرزیرهایخصیصه:دانشجویانترکیب

درآمدکمدانشجویانترکیبواقتصادینابرابری

عملکردوآکادمیکآمادگیبینقویبسیاررابطهتحقیقات.استتأثیرگذارالتحصیالنفارغاثربخشیبردانشگاهآمادگی:دانشجوآمادگی
Martinez)دهدمینشانرادانشگاهدر & Klopott, 2003; Horn & Kojaku, 2001; Astin, 1993).

ویادگیریفرایندبرهاتواتاییوهاانگیزهدرتنوع.آوردمیارزشدانشگاهبرایآموزشدردانشجویانفعالهمکاری:دانشجومشارکت
.داردتأثیرعلمیتولیداتنهایتدر

ودهدمیشافزایرایادگیریپایین،آکادمیکآمادگیبادانشجویانبرابردرباالآکادمیکآمادگیبادانشجویانمیزان:همتایاناثرات
.استدانشگاهبرایارزشازبخشیخوداین

ترکیب جامعه دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی در کسب امتیاز عملکرد مؤسسه مؤثر است



شاخص های اولیه ارزیابی پژوهش

کتاب های منتشر شده توسط هیأت علمی •

توسط هیأت علمی ویراستاری شده کتاب های •

مقاله های کنفرانس هر هیأت علمی•

مقاله های هر هیأت علمی چاپ شده در نشریات معتبر•

بررسی کتاب های دانشگاهی•

دیگر فعالیت های علمی عمومی هیأت علمی•

کل انتشارات هر هیأت علمی •

نسبت دانشجویان کارشناسی ارشد به هیأت علمی•

پژوهانه•

درآمد پژوهشی•

درآمد پژوهشی از ابداعات و ثبت اختراعات•



شاخص های ارزیابی پژوهش



Journal Impact Factor (JIF, IF)ضریب تأثیر نشریه
تعریف 

انددهشمنتشرقبلسالدوکهنشریهیکهایمقالهکهدفعاتیتعدادمتوسط•
.اندگفتهقراراستنادموردJCRنظرموردسالدر

قبلسالدویایکدرکهنظرموردنشریههایمقالهیعنی1تأثیرضریب•
.اندکردهدریافتاستنادیکمتوسططوربهاندشدهمنتشر

ـدخوبهکهباشندنشریههمانهایمقالهازاستممکنکننده،استنادآثار•
Selfاستنادی – citationهستندمعروف.



Immediacy Indexشاخص آنی 
.ستاقرارگرفتهاستنادموردسالیکدرمقالهیککهدفعاتیتعدادمتوسط•

هنشرییکدرشدهمنتشرهایمقالهسرعتچهبهدهدمینشانآنیشاخص•
.کنندمیدریافتاستناد

سالیکدرنشریهیکهایمقالهکهرااستنادهاییتعدادمحاسبه،برای•
تقسیمسالهماندرنشریههایمقالهتعدادبراندکردهدریافتمشخص

.شودمی



H index (JE Hirsch)
،است"تمام دوران حرفه ای"استناد  از مقدار اندازه گیری •

. را امکان پذیر می سازدحرفه ای یک فرد تأثیر تحقیق زندگی گیری اندازه •

نادها را از استتوجهی قابل مقدار منتشر نموده، پژوهشگر که یک را مشخص می کند چه تعداد از مقاله هایی •
کردهخود جلب به 

یافتدرزیادیاستنادهایفرد،یکآثارازاندکیتعداداگر.استمؤثراستنادهامقدارایحرفهزندگیدر•
.استمؤثرتخصصیحوزهدرویتأثیرگذاریسهمدرباشد،استنادبدونآنهااکثراماکنند

واقعاستنادموردمرتبه9حداقلکهاستمقاله9دارایپژوهشگرکهاستمعنیبدان،استH=9وقتی•
.اندشده



H index (JE Hirsch)
:هرش اظهار می دارد•

 « یکH=20 سال فعالیت پژوهشی ، مشخصه یک محقق موفق است20بعد از.»

 « یکH=40  در زیاد تنها که به احتمال برجسته است سال فعالیت پژوهشی ، مشخصه یک محقق 20از بعد

«.شودیافت می مهم های تحقیقاتی آزمایشگاه دانشگاه های برتر و یا 

 «  یکH=60  منحصر بفرد استسال فعالیت پژوهشی ، مشخصه یک محقق 20بعد از.  »

Hirsch JE. An index to quantify and individual’s scientific research output.

PNAS 2005;102:16569-72



تعدادکهنویسندهمقاالتتعدادازاستعبارتH-Indexمفهوم»
H-Indexچنان چهمثال.دارندآنازکمتریاوhبابرابرارجاعات
شدهمنتشرمقاله5محققاینکهاستاینآنمفهومباشد،5محققی

دیگرعبارتبه.دارندCitationیااستناد5حداقلهرکدامکهدارد
.دارنداستناد5ازکمترمحققاینمقاالتسایرکهاستاینآنمفهوم

برای محققین محسوب  Impact Factorامروزه این شاخص معادل 
«.می شود

(اسالید3)دکتر پیام کبیری : مرجع

The h-index



The h-index

A scientist has index   h if   h of his or her Np papers have at 
least   h citations each and the other ( Np – h  ) have at 
least ≤   h  citations each

Doc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cit 49 23 15 14 6 3 1 1 0 0 0
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Author A

Author B

Doc 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cit 55 45 20 10 5 4 3 2 1

Doc 1 2 3 4

Cit 25 20 9 6

H-index example



؟با اوایل زندگی حرفه ای محققان مرتبط استHآیا شاخص 

.  باالتر مطلوب استHاخصش•

. اما محققان تازه کار بندرت نمره باال می گیرند1.

.  به این خاطر است که از شما خواسته می شود تعداد سال های فعال تحقیقاتی خود را از سال اول انتشار تهیه نمایید2.

.  بنابراین می توانیم برابر سال های فعال تحقیقاتی به نمره های شما وزن داد3.

مرتبه استناد گرفته 200آنها بیشتر از % 0/5منتشر شده اند، فقط 2005-1900میلیون اثر که بین 38باید خاطر نشان کرد که از •

. نیمی از انتشارات هرگز استناد دریافت نکرده اند. اند

(Garfield E. The history and meaning of the journal impact factor. JAMA 2006;295:908-93.)



Hمشکالت شاخص 

.داردبستگیپژوهشگرهرکاریزمانمدتطولبههرششاخص•

باوانتنمیرا(پژوهشیعمربودنکوتاهسبببه)هاآناچشاخصکهکارتازهنویسندگانکهاستایناچشاخصضعفهایاز
.کردمقایسهکارکهنهنویسندگان

احلمردردانشمندانمقایسهبرایهرشخودجهتهمینبه.می یابدافزایشزمانگذشتبااستناداتومقاالتمیزانکهچرا
متناسباچشاخصاصالحوپژوهشگرپژوهشیعمرطولگرفتننظردرباهرش.کردعرضهراmپارامترفعالیتشان،دورهمختلف

.کردپیشنهادراmشاخصآنبا

تقسیم(شدهمنتشرمقالهاولینزماناز)محققیکپژوهشیعمرطولبرراآمدهدستبههرششاخصصورتایندر
:کنیممی

m-index= h-index / scientific age



Hمشکالت شاخص 

 ر مقاالت استناد از سایبیشتر از مقاالت زیریکی مثال در . استدیگر از ضعف های شاخص اچ، نادیده گرفتن مقاالت پراستناد یکی
بار مورد استناد واقع شده اند اما شاخص اچ 3در حالیکه سایر مقاالت حداکثر ( بار مورد استناد قرار گرفته11)دریافت کرده 

(و البته توجهی به مقاالت با استناد پایین هم نمی کند)توجهی به این اختالف نمی کند 

تعداد استنادهای دریافتی مقاله ها به ترتیب انتشار

11 1

3 2

3 شاخص اچ 3

2 4

1 5



Hمشکالت شاخص 

شاخصضعفنقاطدیگرازh،استخودبهاستنادونویسندگیچندگرفتننادیده.

برخیالمثبرایاستمختلفپایگاه هایتوسطشدهگزارشاچشاخصبودنمتفاوتدیگراساسینکته
مایزترویترزتامسونبامقایسهدراسکوپوسباشدنظرمداچشاخصچنانچهکهداده اندنشانهاپژوهش
.می دهدنشانپژوهشگرانبینبهتری

داردینیعطوربهراپژوهشگریکعلمیبروندادکیفیتکردنمشخصتواناییهرششاخصوجود،اینبا
ومیتکبهتوجهباعلمیهیئتاعضایعلمیرتبهارتقاءخصوصدرراکننده ایتعییننقشمی تواندو

.کندایفاعلمیبروندادکیفیت

امسونتموسسههمواستبرخوردارباالییبسیاراعتبارازدانشگاهیوبین المللیجوامعدرشاخصاین
.می کنندگزارشراشاخصایناسکوپوسهمو(WoS)رویترز



H Index (Thomson Reuters)



















H index (SCOPUS)















G index
Leoتوسط2006سالدرکه(نویسندهسنجشسطحدر)انتشارسابقهاساسبرعلمیوریبهرهتعیینبرایاستشاخصی•

Eggheشدپیشنهاد.

.شودمیمحاسبهنویسندهیکانتشاراتدریافتیاستنادهایتوزیعاساسبرشاخصاین•

قراراداستنموردبیشترکهمقاالتیبههرششاخصخالفبرشاخصایندر.استهرششاخصیافتهتعدیلگونهgشاخص•
.شودمیدادهبیشتریوزنگیردمی

.شوندیممرتبدریافتیاستنادهایتعداداساسبرنزولیترتیتبهنویسندهیکهایمقالهکهاستگونهاینبهمحاسبه•

استنادg2تعدادحداقلاولمقالهgکهترتیبیبهمقاالتنزولیلیستدررتبهباالترینبااستبرابرgشاخص:تعریفبهبنا•
باشدg2مساوییابزرگتر،gتامقاالتهایاستنادمجموعوباشندکردهدریافت



gمحاسبه شاخص 

شاخصبنابراینgجمعباکهباشیمداشتهارجاع64یعنی2توانبه8مجموعاًباید،8بابودخواهدبرابرزیرمثالدرنویسنده
.است64ازبزرگترکهداریم73عددهشت

تعداد استنادهای دریافتی مقاله ها به ترتیب انتشار

33 1

11 2

8 3

7 4

6 5

3 6

3 7

2 gشاخص8

73 جمع



Highly cited article and hot paper
آستانهحدCitation threshold::برینزولترتیببهپژوهشیحوزهیکدرآنهابندیرتبهازپسمقاالتازدرصدیاوکسر

هااستنادشمارشاساس

استنادپرمقالهHighly cited paper:سالیکدرپژوهشیحوزهیکدرشدهمنتشربرترهایمقاله%1بهکهایمقاله
داردتعلقمشخص

.شودمیتعیینشده،محاسبهمشخصسالیکدرحوزهیکبرایکهاستنادپرهایمقالهآستانهحدتوسطبرتر1%

استنادپرآستانهHighly cited threshold:پژوهشیحوزهیکدربرترمقاالت%1توسطشدهدریافتاستنادهایحداقل
مشخصسالیکدر

داغمقالهHot paper:راآنکهنمودهدریافتاستنادتعدادیاخیرماهدودروشدهمنتشرگذشتهسال2درکهایمقاله
دهدمیقرارحوزهآنبرترمقاالت%0/1در



      Citation thresholdsحد آستانه استنادی
 ر اساس تعداد استنادات به دست آمده توسط رتبه مقاالت در یک حوزه پژوهشی به ترتیب نزولی بحداقل

.مقاالتاز کسر یا درصد برتر تعداد استناد و سپس انتخاب 

 آستانهESI(ESI thresholds :) برتر نویسندگان و مؤسسات و % 1تعداد استنادهای دریافت شده توسط
.  برتر در طی ده سال را نشان می دهدنشریات کشورها و % 50

 آستانه پر استنادhighly cited thresholds  : مقاالت برتر % 1حداقل استنادهای دریافت شده توسط
سال10هر 

 آستانه مقاله های داغHot paper thresholds : مقاالت % 0/1حد اقل استنادهای دریافت شده توسط
.  برتر در دو ماه اخیر  که دو سال قبل منتشر شده اند را نشان می دهد



Altmetrics(Alternative Metricts)
دگر سنجه ها

رشد انتشارات در محیط وب•

که هر کدام Zotero, Mendely, CiteULikeمانند ( online reference manager)ایجاد ابزارهای مدیریت منابع پیوسته •
. میلیون مقاله را ذخیره کرده اند40تا کنون بیش از 

,ResearchGate:اجتماعیهایشبکه• Linkedin, Social Science Research network (SSRN),

Google Scholar, researchID, ORCID, Academia.edu, Twitter, You Tube, Facebook, . . .

علمیاطالعاتبهآزاددسترسی•

Institutional Repositories, subject-based Repositories, Open Access journals

وبمحیطدرتحقیقتأثیرسنجشresearch Impact, Intellectual Impact

پیوندها(inlinks, outlinks)،Majestic SEO, ahrefs, Alexa



عوامل مؤثر در رتبه بندی دانشگاه ها



تاریخچه

1870-1890 The Commission of the US Bureau of Education begins publishing an annual report of statistical data, classifying institutions. 

1910 The Association of American Universities urges the US Bureau of Education to reinstate classifications.

1910-1933 James Catelli, one of America’s first psychologists, professor at the University of Pennsylvania and then Columbia, publishes ‘American Men of Science’ in which he
ranks institutions on the basis of the number of eminent scientists associated with an institution either as a student or a faculty member, and factors in the ratio
of scientists at a given institution to the total number of faculty.

1925 Raymond Hughes, president of Miami University and later chair of the American Council on Education and its Committee on Graduate
Instruction publishes ‘A Study of the Graduate Schools of America’ in which he uses reputational ranking of 26 disciplines in 36 
institutions. 

1957 Chelsey Manly of the Chicago Tribune publishes six different rankings: ten best universities, co-educational colleges, men’s colleges,
women’s colleges, law schools and engineering schools.

1959 Hayward Keniston of the University of Pennsylvania publishes reputational ranking of 15 universities in a range of disciplines. 

1966 Allan Cartter of the American Council of Education publishes ‘An Assessment of Quality in Graduate Education’ which ranks 106
institutions.

1973-1975 Blau and Margulies conduct reputation ranking of professional schools.

1982 The US National Academy of Science commissions an assessment of research and doctoral programmes in the United States. 

1982 Rankings begin to be extended to undergraduate education (e.g. Fiske Guide to Colleges, 1982; US News and World Report, 1983; etc.). 

اولین رتبه بندی جهانی با رتبه بندی شانگهای
شروع شد2003در سال 



نظام های جهانی رتبه بندی دانشگاه ها

.I دانشگاه در سراسر جهان را پوشش می دهند17500از %( 4و % 1دانشگاه، 750-200)نظامهای رتبه بندی در صد کمی.

.II (2011از )در سال های اخیر در روش شناسی تغییراتی داده شد

.IIIاین تغییرات بیشتر در شاخص های رتبه بندی دانشگاه الیدن هلند و وبومتریکس اسپانیا رخ داد.

.IVمثال.بودهاشاخصوزندردیگرتغییراتTaiwan NTU RankingقبالکهTaiwan HEEACTوزنشد،مینامیده
.دادآنتأثیروپژوهشوریبهرهبهبیشتری



شاخص ها و وزن ها در رتبه بندی شانگهای
وزن کد شاخص معیارها

10% Alumni مؤسسه که جایزه نوبل یا مدال های رشته را کسب کرده انددانش آموختگان کیفیت آموزش

20% Award مؤسسه که جایزه نوبل یا مدال های رشته را کسب کرده انداساتید یک
کیفیت استاد

20% HiCi حوزه موضوعی21پژوهشگران پر استناد در

20% N&S Scienceو Natureهای منتشر شده در نشریات مقاله*
خروجی پژوهش

20% PUB های نمایه شده در نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعیمقاله

10% PCP عملکرد علمی مؤسسهسرانه عملکرد سرانه

100% کل

.محاسبه نمی شود و امتیاز آن به شاخص های دیگر اختصاص داده می شود N&S  اجتماعی برای مؤسسات در حوزه علوم انسانی و علوم
*



(دانشگاه برتر در سایت قرار می گیرد500دانشگاه که 1200)منابع استخراج اطالعات 

منبع شاخص

http://nobelprize.org/ نوبلجایزه

http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners حوزه علمیمدال

http://www.highlycited.com/ پر استنادپژوهشگران

http://www.webofknowledge.com/ N&Sمقاله های منتشر شده در 

http://www.webofknowledge.com/ SCI-E & SSCIهای نمایه شده در مقاله

National Ministry of Education, National Bureau of Statistics, National 
Association of Universities and Colleges, National Rector's Conference

(اعضای هیأت علمیتعداد)دیگر 

http://nobelprize.org/
http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners
http://www.highlycited.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/


Quacquarelli Symonds (QS) World 
University Rankings® 

رادانشگاههابندیرتبهTHEهمکاریباQS،2009تا2004هایسالدر•
.کردندایجاد

تامسونهمکاریباراخودبندیرتبهگرفتتصمیمTHE،2009سالدر•
.کندمنتشررویترز

•THEرفدارطبیشترواستنقصدارایمشترکشناسیروشکهداشتعقیده
انسانیعلومتااستعلوم

2010Timesسالدربنابراین• Higher Education World University
Rankingsنمودایجادرا.



شرح وزن QSشاخص 

2015/2016برایجهانسراسرعلمیهیأتاعضایازسنجینظر
ادهاستفایمنطقهوزنازهاپاسخنرخدرسوگیریازجلوگیریبرای
(علمیهیأت76/800)شودمی

40% (Academic reputation)دانشگاه شهرت

کارفرماهااز.2015/2016براینفر44/200ازجهانیسنجینظر
یشترینب.دارندراالتحصیلفارغبهتریندانشگاههاکدامشودمیسؤال
.شودمیدادهمربوطهدانشگاهکشورازخارجآرایبهوزن

10% (Employer reputation)شهرت کارفرما 

.شدهنامثبتدانشجویانبهشاغلعلمیهیأتاعضاینسبتسنجش
این،آموزشکیفیتسنجشبرایالمللیبیناستانداردهاینبوددر

بمناستجهیزاتباجمعیتکمهایکالسکهرادانشگاههاییشاخص
میشناساییکنند،میفراهمرافردینظارتازمناسبیسطحودارند
.نماید

20% ) Student-to-faculty ratio )نسبت استاد به دانشجو 

ازاخیرسال5استنادهای.سنجدمیرادانشگاههاتحقیقتأثیر
SCOPUSشودمیاستخراج.

20% (citations per faculty)استنادهای اعضای هیأت علمی 

موفقیت دانشگاه در جذب اساتید خارجی 5% (International faculty ratio)اساتید بین المللی نسبت

موفقیت دانشگاه در ثبت نام  دانشجویان خارجی
5% (International student ratio)نسبت دانشجویان بین المللی 



Times Higher Education World University 
Rankings (THE)

:دانشگاهها را بر اساس مأموریت شان بررسی می کند•
آموزش1.

پژوهش2.

(ارتباط با صنعت)انتقال دانش 3.

دورنمای بین المللی4.

شاخص دانشگاهها ارزیابی می شوند13در قالب •



شاخص ها

(محیط یادگیری)آموزش 1.

(میزان، درآمد و شهرت)پژوهش 2.

(تأثیر تحقیق)استنادها 3.

(هیأت علمی، دانشجو و پژوهش)دور نمای بین المللی 4.

(انتقال دانش)ارتباط با صنعت 5.



%30( محیط یادگیری)آموزش 

برداشت دیگران در خصوص منزلت مؤسسات را % ( = 15) نظر سنجی شهرت 1.
.در آموزش بررسی می کند

%( 4/5)نسبت هیأت علمی به دانشجو 2.

%(2/25)نسبت دانشجویان دکتری به کارشناسی 3.

%(6)نسبت دانشجویان دکتری به هیأت علمی 4.

نشان دهنده زیر ساخت ها و تجهیزات قابل دسترس = %( 2/25)موسسه درآمد 5.
برای هیأت علمی و دانشجو



%30( میزان، درآمد و شهرت)پژوهش 

جیبرتری دانشگاه بین همتایان بر اساس نظر سن%( = 18)شهرت نظر سنجی 1.

تعداد هیأت علمی قابل قیاس گردیده و مقایسه با در %( = 6)درآمد پژوهش 2.

یاست موضوعی بحث انگیز است چون متأثر از س. برای قدرت خرید تنظیم شده

. های ملّی و شرایط اقتصادی است

ه شمارش مقاله های منتشر شده در نشریات معتبر ک%( = 6)بهره وری پژوهش 3.
.  نمایه شده اندSCOPUSدر 



%30( تأثیر تحقیق)استنادها 
این شاخص به تأثیر پژوهشی دانشگاهها توجه دارد

 نتظار در دانشگاه در سطح جهانی دریافت کرده است و با استنادهای مورد اکه انتشارات تعداد استنادهایی را

. همان حوزه مقایسه می شود

 نشریه 23000از ( 2014-2010)سال گذشته 5میلیون مقاله طی 11/3میلیون استناد که به 51تعداد

.  صورت گرفته است، محاسبه شدهSCOPUSنمایه شده در 

 تحلیل می شوند( مقاله های نشریات، مقاله های کنفرانس ها و مقاله های مروری)سه نوع انتشارات  .

 به مقاالت صورت گرفته جمع آوری می شود( 2015-2010)سال 6استنادهایی که طی  .



(  قهیأت علمی، دانشجو و تحقی)دورنمای بین المللی 
7/5%

%(2/5)نسبت دانشجویان بین المللی به داخلی  •

%(2/5)نسبت هیأت علمی بین المللی به داخلی •

و توانایی دانشگاه در جذب استاد و ثبت نام دانشجویان کارشناسی
تحصیالت تکمیلی از سراسر جهان

%(  2/5)همکاری بین المللی •



%2/5( انتقال دانش)درآمد صنعتی 
توانایی دانشگاه در کمک به صنایع در ابداعات، اختراعات و مشاوره•

أت دانشگاه در ارتباط با صنعت  که به نسبت اعضای هیدرآمدزایی •
علمی سنجیده می شود

ی این شاخص تمایل حوزه تجارت به سرمایه گذاری در پژوهش و تواتای•
منابع مالی را نشان می دهددانشگاه در جذب 

نمادی از کیفیت دانشگاه است •





CWTS Leiden Ranking
رتبه بندی می 2013تا 2010دانشگاه را با انتشار بیشترین مقاالت در نشریات معتبر بین المللی بین 750سطح بین المللی در •

.کند

:  جمع آوری می شوند Web of Scienceها از داده •

.1Science Citation Index Expanded (SCI-E) 

.2Social Sciences Citation Index (SSCI)

.3Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

:برای بعضی رشته محدودیت است، مانند. در این رتبه بندی مجموعه مقاالت کنفرانسها و کتابها محاسبه نمی شوند•

کامپیوتر1.

مهندسی2.

علوم اجتماعی و علوم انسانی 3.



CWTS Leiden Ranking

•Biomedical and health sciences 

•Life and earth sciences 

•Mathematics and computer science 

•Physical sciences and engineering 

•Social sciences and humanities 



CWTS Leiden Ranking
شاخص ها

 اندازه مستقل از اندازه در برابر شاخص وابسته به شاخصSize-dependent vs. size-independent indicators 

آمدهدست است، به ویژگی خاص دارای یک با شمارش تعداد مطلق انتشارات دانشگاه که شاخص وابسته به اندازه •

وابسته اخص دیگر سازمانها، شدانشگاه با تعداد مقاله های هم تألیف یک دانشگاه و تعداد مقاله های پر استناد یک عنوان مثال، به 
.در این شاخص دانشگاههای پر تألیف عملکرد بهتری نسبت به دانشگاههای کم تألیف دارند. ا ندازهبه 

آمدهبا محاسبه نسبت انتشارات یک دانشگاه با یک ویژگی خاص به دست مستقل از اندازه شاخص •

.قل از اندازه می باشدشاخص مستدیگر سازمانها دانشگاه با هم تألیفی یک نسبت انتشارات و دانشگاه پر استناد یک نسبت انتشارات 

ملکرد در این حالت دانشگاههای بزرگ و کوچک ع. میزان تعداد انتشارات در محاسبه کنترل شده استدر شاخص مستقل از اندازه 
.خوبی دارند



شاخص ها

  شاخص های تأثیرImpact indicators

•P(top 1%) and PP(top انتشاراتباواستاستنادترینپر%1بهمتعلقکهدانشگاهیکانتشاراتنسبتوتعداد=(1%
.استشدهمقایسهمشابهزمانوحوزههماندیگردر

•P(top 10%) and PP(top انتشاراتباواستاستنادترینپر%10بهمتعلقکهدانشگاهیکانتشاراتنسبتوتعداد=(10%
.استشدهمقایسهمشابهزمانوحوزههماندیگردر

•P(top 50%) and PP(top انتشاراتباواستاستنادترینپر%50بهمتعلقکهدانشگاهیکانتشاراتنسبتوتعداد=(50%
.استشدهمقایسهمشابهزمانوحوزههماندیگردر

•TCS and MCS=دانشگاهیکانتشاراتاستنادهایکلومیانگین

•TNCS and MNCS=انددهشهنجاربهانتشارسالوموضوعیحوزهنظرازکهدانشگاهیکانتشاراتاستنادهایکلومیانگین.

.استسالآنوحوزهآندراستنادهامیانگینبرابردودانشگاهیکانتشاراتکهاستمعنیبدینباشد،MNCS=2اگر



شاخص ها

  شاخص های همکاری علمیCollaboration indicators

•P(collab) and PP(collab) = هم )ده که با همکاری یک یا چند  سازمان دیگر تألیف شتعداد و نسبت انتشارات یک دانشگاه
(نویسندگی

•P(int collab) and PP(int collab) = ف شده دیگر تألیچند کشور تعداد و نسبت انتشارات یک دانشگاه که با همکاری یک یا
(هم نویسندگی)

•P(industry) and PP(industry) = شده یف بخش صنعتی تألتعداد و نسبت انتشارات یک دانشگاه که با همکاری یک یا چند
(هم نویسندگی)

•P(<100 km) and pp(<100 km)=100ترکمهمکاریجغرافیاییمسافتبادیگرانبادانشگاهیکانتشاراتنسبتوتعداد
کیلومتر100ازبیشتروکیلومتر

•P(>5000 km) and PP(>5000 km)=یشتربهمکاریجغرافیاییمسافتبادیگرانبادانشگاهیکانتشاراتنسبتوتعداد
کیلومتر5000از



شاخص ها

  انتشارات هستهCore publications

منتشرهایمقالههستهانتشارات.هستندWoSدرانتشاراتتمامازایمجموعهزیرکهاستهستهانتشاراتاساسبربندیرتبه

هستهشاراتانتجزءمقاالتاینکهبرای.باشندمیاستنادیتحلیلمناسباندکهمختلفهایحوزهدرالمللیبیننشریاتدرشده

:باشندزیرشرایطدارایبایدشوندمعرفی

به زبان انگلیسی نوشته شده باشد•

(مقاالت بدون نام نویسنده محاسبه نمی شوند)مقاله دارای یک یا چند نویسنده باشد •

شده به علت بی اخالقی علمی مسترد نشده باشد یا تغییراتی در آن ایجاد نشده باشدمقاله منتشر •

مقاله در یک نشریه هسته منتشر شده باشد•



نشریه هسته از نظر رتبه بندی الیدن

مقالهآندردیگرکشورهایازنویسندگان.باشدالمللیبیندامنهداراینشریه1.
.کنددریافتالمللیبیناستنادهایوکنندمیمنتشر

نشاننای.باشدهستهنشریاتاززیادیتعدادشاملنشریاتاینمنابعفهرست2.
اسبمناستنادیتحلیلبرایکهاستایحوزهبهمتعلقنشریهکهدهدمی

این.ندکننمیاحرازراشرایطاینانسانیعلوموهنرنشریاتازبسیاری.است
.استصادقMagazinesوتجارینشریاتخصوصدرموضوع



Scimago Institutions Rankings
مبتنی بر سه شاخص پژوهش، نوآوری و رؤیت پذیری در وب•
شاخص ها سه ویژگی علمی، اقتصادی و اجتماعی مؤسسات را•

منعکس می کنند

مستقل از اندازه و شاخص به اندازه دارای شاخص وابسته •



شاخص پژوهش

بهتهوابسشاخص)اسکوپوسدرشدهنمایهمعتبرنشریاتدرشدهمنتشرهایمقالهکل:علمیتولید•
(اندازه

ازستقلمشاخص)خارجیمؤسساتمشارکتبامؤسسهشدهتولیدهایمقالهنسبت:المللیبینهمکاری•
(اندازه

Normalized(شدهتعدیل)شدههنجاربهتأثیر• Impact:رشتهاساسبرکهاستنادنمرهمتوسط
(یاعشاراعداددر)مقادیر.گیردمیصورتمقالهیکسطحدراستنادهامقادیرکردنرمالن.شدهنرمالیز
ازمستقلشاخص)است1نمرهازجهانیمتوسطبامؤسسهیکعلمیتأثیرمتوسطرابطهدهندهنشان
(اندازه

=NIنمرهمثالبرای• کردهدریافتاستنادجهانیمتوسطازترپایین%20مؤسسهکهاستمعنیبدین0.8
.است

.استنمودهدریافتاستنادجهانیمتوسطازباالتر%30مؤسسهدهدمینشانNI=1.3و•



شاخص پژوهش

Highکیفیمقاالت• Quality Publications:گذارترینتأثیردرمؤسسهیککههاییمقالهنسبت
بندیرتبهخودموضوعیحوزه(%25)اولچارکدرکهنشریاتیکند،میمنتشرجهانعلمینشریات

(اندازهازمستقلشاخص).شوندمی

Specializationتخصصیشاخص• Index:درموضوعیپراکندگی/تمرکزمیزانچهبهدهدمینشان
یاومیعمدهندهنشانترتیببهکهاستیکوصفربینمقادیردامنه.داردوجودمؤسسهعلمیتولیدات
.باشدمیمؤسسهبودنتخصصی

Giniاساسبرشاخصاین Indexتاسصفرمقداروقتیشاخصایناساسبر.شودمیمحاسبهاقتصاددر
(اندازهازمستقلشاخص).باشدنمیموجودمحاسبهبرایکافیاندازهبهدادهکهاستمعنیاینبه،

Excellenceبرترینرخ• Rate:جزءکهاستمؤسسهیکعلمیبرونداد(درصدبه)میزاندهندهنشان
(اندازهازمستقلشاخص).استمربوطهعلمیهایزمینهدرشدهاستنادبیشترمقاالتازدرصد10



شاخص پژوهش

Scientificعلمیرهبری• Leadership:دهدمینشانکهاستمؤسسهیکهایمقالهدرصد

(اندازهازمستقلشاخص).هستندمؤسسهآنبهمتعلقاصلینویسندگان

Excellenceرهبریبرتری• with leadership:برترینرخدرهامقالهمیزاندهندهنشان

(دازهانازمستقلشاخص).هستنداصلینویسندهها،مقالهایندرمؤسسهنویسندگانکهاست

Scientificعلمیاستعداداستخر• Talent Pool:کلازمؤسسهیکنویسندگانکلتعداد

(اندازهبهوابستهشاخص)زمانازخاصدورهیکطولدرمؤسسهآنمقاالت



شاخص پژوهش

:  innovationنوآوری •

Innovativeنوآورانهدانش• knowledge:استگرفتهقراراستنادمورداختراعاتثبتدرکهمؤسسهیکعلمیانتشارات.
(اندازهبهوابستهشاخص)

Technologicalفناوریتأثیر• Impact:(اندازهازمستقلشاخص)اختراعاتثبتدراستنادموردهایمقالهدرصد

:Webوب•

Webوباندازه• size:بهوابستهشاخص).استبازیابیقابلگوگلطریقازکهمؤسسهاینترنتیآدرسبهمرتبطصفحاتتعداد
(اندازه

Domain’sدریافتیپیوندهایدامنه• inbound links:بهتوجهبامؤسسهیکدامنهبهورودیپیوندهایتعدادahrefs
(اندازهبهوابستهشاخص)



Ranking Web of Universities
: Visibility (50%)رؤیت پذیری •

 تأثیرImpact  :شمارش تمام پیوندهای دریافتی . کیفیت محتوا از طریق رفراندوم مجازی صورت می گیرد(External inlinks ) که

. دامنه وب از وب سایت های دیگر دریافت می کند

پیوندها نشان اعتبار مؤسسه هستند  .

 داده ها از طریقMajestic SEO وahrefsجمع آوری می شود  .

:Activity (50%)فعالیت•

حضورPRESENCE (1/3) : ده دانشگاه که توسط موتور کاوش گوگل نمایه ش( ازجمله زیر دامنه ها)تعداد صفحات وب در دامنه اصلی
. اند

 دسترسی آزادOPENNESS (1/3) : تالش جهانی برای ایجاد سپردنگاههای سازمانی(Institutional Repositories.)

که در وب سایت دانشگاه موجود است بر اساس گوگل اسکالر در نظر ( pdf, doc, docx, ppt)در این شاخص تعداد فایل های غنی 
.   گرفته می شود



Ranking Web of Universities
:  EXCELLENCE (1/3)برتری•
 پر استنادترین مقاالت در حوزه % 10مقاله های دانشگاه که جزء

.موضوعی خود هستند

این سنجش کیفیت مقاله است  .

 داده ها ازScimagoفراهم می شود  .



نتیجه گیری

هاانشگاهدپژوهشیعملکردبارابطهدر.استتوجهموردبیشترآموزشیعملکردبهنسبتهادانشگاهپژوهشیعملکردبندیرتبهنظامهایدر

:استزیرمواردشاملبندیرتبهدراستفادهموردهایشاخص

:  تعداد انتشارات•

 رتبه بندی شانگهای(ARWU ) امتیاز انتشارات در نشریات %  40با دوشاخص که در مجموعScience وNature و انتشارات نمایه شده درScience 

Citation index-expanded  وSocial Science Citation Index

 رتبه بندی تایوان(Taiwan NTU ranking نام قبلیTaiwan HEEACT ) 50شاخص پژوهشی با کل امتیاز 4دارای:%

%(10)سال گذشته  11تعداد مقاله های هر عضو هیأت علمی در 1.

%(10)در سال قبل تعداد مقاله های هر عضو هیأت علمی 2.

%(15)هستند ESIپر استنادترین مقاله های % 1سال گذشته همراه با انتشاراتی که جزء 11تعداد مقاله های پر استناد در 3.

%(15)منتشر شده اند ( IF)نشریات برتر % 5مقاله هایی که طی سال قبل در یکی از 4.



نتیجه گیری

 رتبه بندیTHE-QS( 2009تا سال )از تعداد انتشارات استفاده نمی کرد.

بندیرتبهTHE(2010از)تامسوندرشدهنمایهنشریاتدرعلمیهیأتهرانتشاراتتعداد:%4/5وزنباشاخصیکتنها
رویترز

بندیرتبهLeidenاستنادیهاینمایهدرشدهنمایهنشریاتدرانتشاراتتعداد:شاخصیکبا

جمع بندی انتشارات
. تعداد انتشارات در رتبه بندی دانشگاه ها به شیوه های مختلف مورد استفاده است

استفادهانتشاراتتعدادواقعیشمارشعنوانبهآنازالیدنوشانگهای
قالبدرانتشاراتشود،استخراجSCOPUSوESIازهادادهاگراما.کنندمی

ختلفمانتشاراتازکههاییحوزهبرایبنابراین.شودمیگرفتهنادیدهکتاب
.شوندمیقائلتبعیصکنندمیاستفاده

علمیهیأتهرانتشاراتمفهومبهانتشاراتتعداد(THE)کثرتارائهبرای
ریبرتدادننشانجهتزیادتأثیرباانتشاراتتعدادعنوانبهیاانتشارات
(HEEACT)پژوهشی



نتیجه گیری

تعداد استنادها•

بندیرتبهARWUهیأتتعدادرابطهایندر.(%20وزن)کندمیاستفادهاستنادهاتعدادازمستقیمغیرطوربه

.استنظرموردهستند،موضوعیحوزه21دراستنادپردانشمند200گروهدرکهعلمی

بندیرتبهTaiwan NTU rankingکندمیاستفاده%30کلامتیازباشاخصسهاز
(%10)گذشتهسال11درعلمیهیأتعضوهراستنادهایتعداد1.

(%10)گذشتهسال2درعلمیهیأتعضوهراستنادهایتعداد2.

(%10)گذشتهسال11درمقالههراستنادهایتعدادمتوسط3.



نتیجه گیری

 رتبه بندیTHE-QS( 2009تا ) استخراج داده ها از )هر هیأت علمی استنادهای تعداد : استفاده کرد% 20از یک شاخص با امتیازSCOPUS ولیThomson 

Reuters 2006-2004از

 رتبه بندیTHE( 2010در ) بر اساس حوزه موضوعی نرمالیز 2006-2004متوسط استنادهای هر مقاله در دوره زمانی %(: 32/4)از یک شاخص استفاده می کند

شده

 شاخص استفاده می کند4رتبه بندی الیدن از:

تعداد استنادهای هر مقاله: شاخص ساده1.

(CPP/FCSm)شده نرمالیز نسبت استنادها به انتشارات بر اساس حوزه موضوعی : شاخص بهنجار شده2.

(MNCS2)امتیاز نرمالیز شده متوسط استنادها 3.

.4Brute force indicator مقاله بر کل انتشاراتهر نرمالیز شده استنادهای حاصل تقسیم تعداد

جمع بندی استنادها
. تعداد استنادها در رتبه بندی دانشگاه ها به شیوه های مختلف مورد استفاده است

(مطلقعدد)شودمیاستفادهاستنادهاواقعیتعدادعنوانبه.

علمیهیأتبهاستنادهانسبت(HEEACTوTHE-QS)بهاستنادهانسبتیا
LeidenوHEEACT)هردویا(THE)هامقاله Ranking)

اندشدهنرمالیزاستنادهاتعداد(Leiden Ranking , THE)
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Hشاخص •

 در رتبه بندیHEEACT شاخصH (20)دانشگاه بر اساس انتشارات دانشگاه در دو سال آخر محاسبه می شود%

نظر سنجی شهرت تحقیقاتی•

در رتبه بندیTHE-QS (40)کنترل کیفیت%

درآمد پژوهشی •

:سه شاخص داردTHEرتبه بندی •

%(5/25)درآمد پژوهشی به نسبت هیأت علمی 1.

%(0/75)درآمد پژوهشی از منابع عمومی در برابر سرمایه گذاری پژوهشی 2.

%(2/5)درآمد پژوهشی از صنعت به نسبت هر هیأت علمی 3.



نتیجه گیری

کثرت تولیدات علمی دانشجویان دکتری•

 در رتبه بندیTHE(  6)نسبت دانشجویان دکتری به کل هیأت علمی%

 کارشناسیهمچنین نسبت دانشجویان دکتری به



نتیجه گیری

آموزشی دانشگاههاعملکرد

ماید کیفیت آموزش با تعداد فارغ التحصیالن یک مؤسسه راکه جایزه نوبل دریافت کرده اند، اندازه گیری می نARWUرتبه بندی : کیفیت آموزش •

.  جایزه نوبل بحث انگیز است•

آیا این شاخص  عملکرد پژوهشی یا آموزشی دانشگاه  هیأت علمی برنده جایزه نوبل را می سنجد؟1.

زمانی که هیأت علمی به مؤسسه دیگر منتقل می شود سهم هر مؤسسه از امتیاز جایزه نوبل چقدر است؟2.

نظر اما در خصوص کیفیت آموزش از طریق . با شهرت پژوهشی مرتبط استTHE-QSدر رتبه بندی (: Peer reviewکنترل کیفیت )عنصر داوری •

. صورت می گیردسنجی 

، E-learningدسترس پذیری استاد، ساعات مشاوره، مواد درسی ارائه شده، ارزیابی آموزشی، امکانات : شاخص های مرتبط با آموزش و یادگیری مانند•

موقعیت و دسترس پذیری آزمایشگاهها و کتابخانه ها، آمادگی دانشجو برای جذب در بازار کار، شهرت آموزش



سپاس


