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  1ها و مراكز آموزش عالي دانشگاه
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  ∗چكيده

ها و مراكز آموزش عالي به منظـور   بندي دانشگاه رتبههاي  نظام
ه ب المللي جهاني و بينسطح نشان دادن جايگاه رقابتي آنها در 

هـا در   المللـي دانشـگاه   بندي بـين  اولين رتبه. وجود آمده است
 با هـدف جياتانگ چين و  توسط دانشگاه شانگهاي ،2003سال 

ــا   بررســي وضــعيت دانشــگاه ــن كشــور در مقايســه ب هــاي اي
با توجـه بـه   . المللي منتشر شد هاي فعال در سطح بين دانشگاه

هاي  بندي، در سال استقبال گسترده از نتايج حاصل از اين رتبه
هاي مختلف با اهداف متعددي نسـبت بـه انتشـار     بعد سازمان

ها و مراكـز   شده از دانشگاهبندي  و رتبهبندي  هاي دسته يستل
  . آموزش عالي اقدام كردند

هـاي   هاي ايران در نظـام  دهد دانشگاه ها نشان مي بررسي
ها داراي جايگاه مناسبي نيسـتند   بندي دانشگاه المللي رتبه بين

و تنها دانشگاه تهران و دانشـگاه صـنعتي شـريف در فهرسـت     
از . ارنـد هاي معتبر حضور د شده از سوي نظام مبندي اعال رتبه

انـداز   نظـر چشـم   ردهاي منطقه مـو  سوي ديگر بررسي دانشگاه
هـاي عبـري اورشـليم و     اين واقعيت است كـه دانشـگاه   بيانگر

هاي اول  هاي اعالم شده در جايگاه بندي آويو در تمامي رتبه تل
شناسـي   روشهدف مقاله حاضـر معرفـي   . اند و دوم قرار گرفته

منطقه هاي  بندي و بررسي جايگاه دانشگاه هاي معتبر رتبه نظام
بهبـود وضـعيت   بـراي  هـايي  ردر آنها و ارائـه راهكا  چشم انداز

  . استها  بندي در رتبههاي كشور  دانشگاه
 

                                                                            
هـاي   بررسـي تطبيقـي نظـام   "پژوهشـي    هـاي طـرح   مقاله حاضر براساس يافتـه  .1

  . نگارش يافته است "ها و مراكز آموزش عالي المللي دانشگاه بندي بين رتبه
  Pakzad@nrisp.ac.irول مكاتبات نويسنده مسئ .∗

ها و مراكـز آمـوزش    بندي، نظام، دانشگاه رتبه: واژگان كليدي
   .انداز ، منطقه چشمعالي

 

  مقدمه -1
افـزوده در   عنـوان مهمتـرين عامـل ايجـاد ارزش     امروزه دانـش بـه  

هاي مدرن و ارتقاء توان رقـابتي كشـور در سـطح بازارهـاي      اقتصاد
به نظر پيتر دراكر، دانـش ديگـر تنهـا    . شود المللي محسوب مي بين

نيروي كار، سرمايه و (عامل فرعي در كنار ديگر عوامل قديمي توليد 
نهـا منبـع عمـده در توليـد بـه حسـاب       نيست بلكه دانش ت) دانش
كاربرد وسيع و گسترده دانش در اقتصاد مـدرن باعـث   ]. 1[آيد  مي

تغيير نگرش و پارادايم از اقتصاد متكي بر منابع بـه اقتصـاد دانـش    
  ].2[است  محور شده 

ــر  از ــادي  نظ ــعه اقتص ــاري و توس ــازمان همك ــاد  ،1س اقتص
 ،اسـاس توليـد   بـر به طـور مسـتقيم   محور اقتصادي است كه  دانش

اقتصـاد،  ايـن  در  .توزيع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد
دانــش محــرك اصــلي رشــد، ايجــاد ثــروت و اشــتغال در تمــامي  

محور، سهم قابـل تـوجهي از توليـد     در اقتصاد دانش. استه فعاليت
هاي مبتنـي بـر دانـش ماننـد صـنايع بـا        ناخالص داخلي از فعاليت

حاصـل  محور  و خدمات مالي و تجاري دانشفناوري برتر و متوسط 
دانش بيش از عوامـل سـنتي نظيـر كـار و     در اين اقتصاد،  .شود مي

كـه طـي دهـة     طوري شود به ارزش افزوده ميسرمايه موجب توليد 
گذشته سهم توليد و صادرات صنايع با فناوري برتر در كل توليـد و  

بـيش   سازمان همكاري و توسعه اقتصاديصادرات كشورهاي عضو 
هاي صـورت   امروزه بر اساس بررسي. از دو برابر افزايش داشته است

                                                                            
1. Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD) 
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درصد توليد ناخالص داخلي  50توان بيان كرد كه بيش از  گرفته مي
وسـعه اقتصـادي از   بيشتر كشـورهاي عضـو سـازمان همكـاري و ت    

  ].3، 2[شود  بنيان حاصل مي هاي دانش فعاليت
دانـش، فراينـد مسـتمر و    كارگيري ه زنجيرة توليد، انتشار و ب

اي است كه مسـتلزم فعاليـت، همكـاري و تعامـل اجـزاء و       پيچيده
دانشگاه به عنوان نهـاد  . نهادهاي مختلف براي تكميل زنجيره است

در ثرترين نهادهاي فعـال  ؤترين و م آموزشي و پژوهشي يكي از مهم
ـ    محور محسوب مي اقتصادهاي دانش سـزايي در  ه شود كـه تـأثير ب

ها و مراكز آمـوزش عـالي بـا     ه دانشگا. وآورانه كشورها داردعملكرد ن
ها و دانش به نيروي انساني عالوه بر تـأمين نيـروي    آموزش مهارت

كار كارآمد مورد نياز ساير نهادهاي فعال اقتصاد، باعث انتشار دانش 
عالوه بر ايـن  . شوند دانشگاه مياستادان و پژوهشگران انباشت شده 

و كاركردهايي در خصوص توليد و انتقـال دانـش    ها فعاليت دانشگاه
  ]. 5، 4[نمايند  ايفاء مي

ها، همواره رقابت بـر سـر    تاريخ ايجاد و گسترش دانشگاهطي 
استاد، منابع مالي و غيرمالي اهدايي و ارتقاء جايگـاه    جذب دانشجو،

سـاليان  . ها و مراكز عالي وجود داشـته اسـت   اجتماعي بين دانشگاه
هـا صـورت    ي دانشـگاه تنها با ارزيابي شـهرت ضـمن   متمادي رقابت

گونه اطالعات عيني براي پشتيباني از اين شـهرت   گرفت و هيچ مي
به عبارت ديگر معروفيت و اشتهار دانشگاه كه اغلـب   .وجود نداشت

به دليل تبليغات و حمايت دولـت بـود شـاخص قضـاوت در مـورد      
  ]. 6[آمد  خوبي يا بدي يك دانشگاه به حساب مي

در چند دهه اخير كـه كشـورها بـه ارزش و اهميـت دانـش      
و از آن به عنوان يك دارايي و مزيت رقـابتي و حتـي در     اند، برده پي

انـد،   برخي موارد به عنـوان سـالح و عامـل جنـگ اسـتفاده كـرده      
گـذاري بيشـتري روي گـردآوري و     ها نيز تمركز و سـرمايه  دانشگاه

راين عامـل رقـابتي جديـد بـين      بنـاب . انـد  بازتوليد دانش انجام داده
ن اسـت؛  ها، توليد دانش و جذب منـافع مـادي حاصـل از آ    دانشگاه
اين هدف ملزم به داشتن دانشجويان، ها به منظور دستيابي  دانشگاه

، نيروي انساني ماهر و امكانات توسعه يافته و پيشـرفته  پژوهشگران
دي از رقابت بر سر دستيابي به چنين شرايطي، نظام جديـ . هستند

ها و  بندي دانشگاه رتبه«ها را ايجاد كرد كه امروزه به  ارزيابي دانشگاه
  .در جهان شهرت يافته است» مراكز آموزش عالي

ها و مراكـز آمـوزش عـالي در     جهاني دانشگاه  بندي اولين رتبه
چين انجام شد، كه  1جياتانگ توسط دانشگاه شانگهاي ،2003سال 

ايـن كشـور و مقايسـه     هـاي  گاهدانشـ هدف آن آگاهي از وضـعيت  
بـا  . هاي ساير كشورهاي جهـان بـود   وضعيت آنها نسبت به دانشگاه

بنـدي جهـاني    اولـين رتبـه   انتشـار وجود اينكه تنهـا يـك دهـه از    
گذرد، تغييرات اساسي را در نظام آموزش عالي همـه   ها مي دانشگاه

يـين  ها براي تع امروزه دانشگاه ].7[كشورهاي دنيا ايجاد كرده است 
اهداف خود، براي بِرندسازي و تبليغ خود به منظور جذب دانشـجو،  

ها اسـتفاده   بندي برجسته از نتايج اين رتبهپژوهشگران و استادان يا 
سياستگذاران مراكز آموزش عالي و دانشگاهي نيـز نتـايج   . كنند مي

مشي  ها را به عنوان منابع اطالعاتي در تهيه خط بندي حاصل از رتبه
هـاي   ها در عرصـه  استفاد از اين ليست. برند كار ميه ريزي ب هو برنام

سياستمداران بيشتر مواقـع بـراي   . سياسي نيز نفوذ پيدا كرده است
نشان دادن اقتدار اقتصادي و توسعه يافتگي كشور خود به اطالعات 

هـا بـه منظـور     امروزه اكثر دولـت . كنند ها استناد مي بندي اين رتبه
تـراز اول و تـداوم حضـور در عرصـه رقابـت بـا       هـاي   ايجاد دانشگاه

]. 6[ زننـد  هاي برتر جهـان، دسـت بـه تـدوين برنامـه مـي       دانشگاه
هاي جديد كه داراي اهداف پژوهشي هستند، ايجاد  سيس دانشگاهأت

هايي كه فعاليت آموزشي و تربيـت پژوهشـگر نيـز انجـام      پژوهشگاه
سـتاي ارتقـاء   هاي علم و فناوري همه در را سيس پاركأدهند، ت مي

هـا در   آن، ارتقا رتبه دانشـگاه دنبال كيفيت نظام آموزش عالي و به 
  . هاي جهاني است ليست

مقاله حاضر در دو قسمت ارائه شده است، در قسمت نخست 
هـا و مراكـز آمـوزش     بندي دانشـگاه  المللي رتبه هاي معتبر بين نظام

هاي مربوط به طور مختصر توضيح  عالي به همراه معيارها و شاخص
هـاي مـادر ايـران     قسمت دوم مقاله جايگاه دانشـگاه . شوند داده مي

تي اميركبيـر، تهـران، علـم و    صنعتي شريف، شهيد بهشتي، صـنع (
فردوسـي مشـهد، عالمـه     صنعت، صنعتي اصفهان، اصفهان، تبريـز،  

در انـداز   هـاي برتـر منطقـه چشـم     و همچنين دانشـگاه ) طباطبايي
گرفته و در نهايـت  بندي مورد بررسي قرار  المللي رتبه هاي بين نظام

هـر  هاي كشور در  بهبود وضعيت و جايگاه دانشگاهراهكارهايي براي 
  .شده است ارائهها  يك از نظام

  

                                                                            
1. Shanghai Jiaotong University 
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بنـدي   المللـي رتبـه   هـاي بـين   معرفي نظـام : بخش نخست
  1ها و مراكز آموزش عالي دانشگاه

  بندي دانشگاه شانگهاي جياتانگ نظام رتبه  - 1
ـان توسـط       بندي دانشگاه ايده اوليه رتبه ـالي جه ها و مراكـز آمـوزش ع

 طـرح  . گـذاري گرديـد   پايه ،1998 دانشگاه شانگهاي جياتانگ در سال
كيـد  أبود كـه ت  2يس جمهور وقت چينئاين ايده در پاسخ به دغدغه ر

ـال   هاي چين بايستي در سطح بين نشگاهداشت تعدادي از دا المللي فع
ـابراين   .هاي برتر جهان محسوب شـوند  و در شمار دانشگاهباشند  در بن

گرفتنـد   گذاران چيني تصميم راستاي دستيابي به هدف فوق، سياست
هاي جهان طراحي نمايند و سپس با  بندي دانشگاه ابتدا مدلي براي رتبه

ـا   جايگاه دانشگاهنخست، گيري از نتايج آن  بهره هاي چين در مقايسه ب
ـان مشـخص شـود    ساير دانشگاه ـاط قـوت و ضـعف      دوم، ؛هاي جه نق

ـايي شـود و در   به دست آمـده  هاي چين براساس نتايج  دانشگاه شناس
ـاه دانشـگاه    نهايت بر ـاء جايگ ـاي چـين در    اي بهبود وضـعيت و ارتق ه

از ايـن رو  . ريزي و تدوين گـردد  الزم برنامه هاي بندي جهاني اقدام رتبه
اده شــد موريــت دأاي بــه دانشــگاه شــانگهاي جياتانــگ م طــي پــروژه

هاي چيني را در  و جايگاه دانشگاه كنندبندي  هاي جهان را رتبه دانشگاه
گيـري   بندي اندازه در واقع هدف اين رتبه. ايدسطح جهاني مشخص نم
ـا و همچنـين    هاي چين و دانشگاه فاصله و شكاف دانشگاه هاي برتر دني

ـله و بهبـود كيفيـت دانشـگاه    راستاي ريزي در  برنامه ـاي   كاهش فاص ه
   .چيني و ارتقاء جايگاه آنها در سطح بين المللي بود

ـانگهاي   بنـدي دان  همانطور كه بيان شد هدف اوليه رتبه شـگاه ش
ـاي   هاي چين در مقايسه با دانشگاه جياتانگ بررسي وضعيت دانشگاه ه

هاي اين كشـور در   جهان و ارائه راهكارهايي براي ارتقاء جايگاه دانشگاه
ييـد آن در وزارت  أولي پس از تكميل گزارش و ت. بندي جهاني بود رتبه

ه صورت ب آموزش چين، بسياري از متخصصان خواستار انتشار نتايج آن
بنــدي  بنــابراين نتــايج رتبــه. المللــي شــدند ســاالنه و در ســطح بــين

ـانگهاي كـه بـه      هاي جهان توسط نظام رتبه دانشگاه بندي دانشـگاه ش
ـار در     هاي جهان بندي علمي دانشگاه رتبه شهرت يافت، بـراي اولـين ب

ـ  در سطح بين ،2003سال  ه المللي منتشر گرديد و از آن سال به بعد ب
  . شود طور ساالنه به روز مي

                                                                            
بنـدي بـه    المللـي رتبـه   هاي بـين  براي مطالعه توضيحات كامل در خصوص نظام.  1

هـا و مراكـز آمـوزش     دانشگاهبندي  المللي رتبه هاي بين بررسي تطبيقي نظام"مقاله 
  .مراجعه كنيد 50فصلنامه رهيافت شماره  "عالي

2. Jiang Zemin  

هاي جهـان   بندي علمي دانشگاه هاي رتبه انتشار نتايج و يافته
هاي عمومي قـرار   ها و رسانه ها، دولت به سرعت مورد توجه دانشگاه

. عمل آمـد ه هاي زيادي در موافقت و مخالفت با آن ب گرفت و بحث
المللي  دي بينبن هاي رتبه م امروزه اين نظام يكي از پركاربردترين نظا

هـا،   شود و نتايج آن توسط دانشگاه هاي جهان محسوب مي دانشگاه
يكـي از  . گيـرد  هاي عمومي مورد استناد قـرار مـي   ها و رسانه دولت 

هـاي   بنـدي علمـي دانشـگاه    عوامل موفقيت و محبوبيت نظام رتبـه 
 ي شـفاف و دقيـق آن در سـطح جهـاني اسـت     شناسـ  روشجهان، 

]14،15 .[  
  

  بندي شانگهاي هاي مورد استفاده در نظام رتبه ها و شاخصمعيار - 1- 1
ـابي دقيـق    نظام رتبه ـام ارزي تـر از   بندي دانشگاه شانگهاي به منظور انج

ـاه دانشـگاه در سـطح     عملكرد دانشگاه و ارائه رتبه بندي جامع از جايگ
ـاء هيئـت علمـي،      (معيار  چهارجهاني،  كيفيت آمـوزش، كيفيـت اعض
را براي بررسي عملكرد ) هاي پژوهش و سرانه عملكرد دانشگاه خروجي

ـام دانشـگاه    ه ب. استكرده دانشگاه تعريف  ـا   عبارت ديگـر در ايـن نظ ه
بنـدي   براساس ميزان موفقيت در هر يك از معيارهاي چهارگانـه رتبـه  

 ].16،14[گردند  مي
با توجه به اينكه معيارهاي چهارگانه فوق كلـي هسـتند و قابليـت    

بندي شانگهاي براي هر يك  گيري كمتري دارند از اين رو نظام رتبه اندازه
  ). 1جدول (ارائه كرده است ) سنجه(از معيارهاي فوق چند شاخص 

  

  بندي شانگهاي هاي نظام رتبه معيارها و شاخص :1جدول 
ميت ضريب اه  كد  شاخص معيار

  به درصد
كيفيت 
  آموزش

آموختگان دانشـگاه كـه    انشدتعداد 
ـا     ـايزه نوبـل و ي موفق به دريافت ج

  .اند مدال فيلدز شده

آموختگا دانش
  10  ن

كيفيت اعضاء 
  هيئت علمي

تعداد  اعضاء هيئت علمي دانشـگاه  
كه موفق به دريافت جايزه نوبل و يا 

  . اند مدال فيلدز شده
  20  جايزه

تعداد پژوهشگران پراستناد دانشگاه 
ـتناد   كه در ليست پژوهشگران پراس

 ISIويك پايگاه  هاي بيست در حوزه
  . قرار دارند

HiCi 20  

هاي  خروجي
  پژوهش

ـاي منتشـر شـده در     تعداد مقالـه  ه
  N&S 20  هاي نيچر و ساينس  مجله

هاي نمايه شده در نمايه  تعداد مقاله
 گســترده اســتنادي علــوم و نمايــه

  اجتماعي استنادي علوم
PUB  20  

  PCP  10  سرانه عملكرد علمي دانشگاه  عملكرد سرانه
  100جمع كل
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  بندي نشريه آموزش عالي تايمز  نظام رتبه -2
اي واقع در انگلستان است كه هـر   نشريهنشريه آموزش عالي تايمز، 

بنـدي   رتبـه . كند هاي برتر دنيا را منتشر مي ساله ليستي از دانشگاه
هاي جهان توسط نشريه آموزش عالي تايمز براي اولين بـار   دانشگاه

تــوان گفــت ايــن  در حقيقــت مــي. منتشــر شــد ،2004در ســال 
ن بـود كـه   هاي جهـا  بندي علمي دانشگاه بندي پاسخي به رتبه رتبه

نشـريه  . گرديـد  منتشر مي ،2003توسط دانشگاه شانگهاي از سال 
مؤسسـه  آموزش عالي تايمز در ابتداي فعاليـت خـود بـا همكـاري     

هـاي   داده ،2009تـا   2004هاي  طي سال) 1QS( كاكارلي سيمونز
بنـدي   آوري و پـردازش كـرد و نسـبت بـه رتبـه      مورد نياز را جمـع 

نشـريه آمـوزش    ،2009در سـال  . ردك ميهاي جهان اقدام  دانشگاه
پايان داده  QSعالي تايمز اعالم كرد كه به همكاري مشترك خود با 

همكـاري خواهـد    2سسه تامسون رويترزؤاست و در دوره جديد با م
  ].15،17[ كرد

شناسـي   روشسسـه همكـار،   ؤنشريه تايمز همزمان با تغيير م
بـا توجـه بـه    . تغيير داد ،2010ها را نيز در سال  بندي دانشگاه رتبه

ها  اين نظام در ادامه شاخصشناسي  روشته در فتغييرات صورت گر
 ،2011و ضرايب اهميت مربوط به آخرين ويـرايش نظـام در سـال    

  .شود ارائه مي
  
  بندي تايمز هاي رتبه معيارها و شاخص  - 2- 1

ها به نحوي اعمال شـد   بندي دانشگاه رتبه شناسي روشتغييرات در 
هـاي   طيف كامل فعاليتطي شاخص عملكردي جداگانه ده سيزكه 

ايـن ويژگـي ايـن امكـان را     . ها تدوين شـد  اصلي و مركزي دانشگاه
كند كه ديد كامل و جامعي نسبت به محـيط تـدريس و    فراهم مي

آموزشي دانشگاه ارائه شود و به همان ترتيب در ادامـه نيـز محـيط    
ـ  سازي المللي تحقيقاتي، انتقال دانش و بين طـور عميـق   ه دانشگاه ب

جديد سعي شـد  شناسي  روشهمچنين در . مورد بررسي قرار گيرد
شناسـي   روش. كـاهش يابـد   3هـاي ذهنـي   تا وابستگي به شـاخص 

بعد بود امـا در  پنج شاخص در زير مجموعه سيزده اصالحي شامل 
هـا تغييراتـي    ها و ابعاد و خود شاخص هميت شاخصزمينه ضريب ا

 ،2011بنـدي تـايمز    وط به نظام رتبـه مربگانه  پنجابعاد . اعمال شد
  :عبارتند از 

                                                                            
1. Quacquarelli-Symonds (QS) 
2. Thomson Reuters 
3. subjective measures 

درصد ضريب اهميـت از   30با ( ٤محيط يادگيري: آموزش  •
 ؛)نمره كل
درصد ضـريب اهميـت از    5/2با ( ٥نوآوري: درآمد صنعتي  •
 ؛)نمره كل
درصد ضـريب اهميـت از    30با ( ٦ثير تحقيقاتتأ: ها ارجاع  •
 ؛)نمره كل
ـار و شـهرت  حجم، درآمد : تحقيق  • ـا  ( ٧و اعتب درصـد   30ب

 ؛)ضريب اهميت از نمره كل
اعضاء هيئت علمي، دانشـجويان و  : المللي انداز بين چشم  •

  ].17) [درصد ضريب اهميت از نمره كل 5/7با ( 8تحقيقات
هـا در هـر    به منظور سنجش ميزان فعاليت و عملكرد دانشـگاه 

ـاخص  گانـه   پـنج يك از ابعاد  ـايي تعريـف گرديـد    فـوق ش ليسـت   .ه
عـالوه ابعـاد مربـوط در    ه ها و ضريب اهميت هر يك از آنها، ب شاخص

  .ارائه شده است 2در جدول  ،2011بندي سال  رتبه
  
   ٩ها براساس عملكرد علمي بندي دانشگاه نظام رتبه - 3

ـ (هاي اخير   با وجود اينكه در سال ) بـه بعـد   2003ويـژه از سـال   ه ب
هاي جهان صـورت   ندي دانشگاهب اي در زمينه رتبه هاي گسترده تالش

ـالي     توان نظام رتبـه  گرفته است، كه از آن جمله مي بنـدي آمـوزش ع
ها فقط اقدام بـه   ر اين نظامرا نام برد، اما اكث... و تايمز، شانگهاي، ليدن

در بـه طـور عمـده    نماينـد كـه    دانشگاه برتر دنيا مي 500بندي  رتبه
اما توجـه بـه ايـن    . دارند يافته و در حال توسعه قرار كشورهاي توسعه

ـاي در حـال توسـعه و كشـورهاي      هاي كشور نكته كه ساير دانشگاه ه
ـاني    توسعه نيافته نيازمند آگاهي از موقعيت خـود در رتبـه   بنـدي جه

بندي جديدي گرديد كـه   هستند باعث ايجاد انگيزه طراحي نظام رتبه
بنــدي تعــداد بيشــتري از  طــور گســترده اقــدام بــه رتبــهه در آن بــ
  .شود هاي جهان مي دانشگاه

ها براسـاس عملكـرد    بندي دانشگاه آزمايشگاه رتبه ،در اين راستا
، 10تركيـه  METUسسـه انفورماتيـك   ؤوابسته بـه م ) URAP(علمي 

كـه  كـرد   URAPها با عنوان  بندي دانشگاه اقدام به طراحي نظام رتبه
ـام    . شود دانشگاه برتر دنيا اعالم مي 2000در آن رتبه  نقطـه آغـاز نظ

                                                                            
4. Teaching – the learning environment 
5. Industry income – innovation 
6. Citations – research influence 
7. Research – volume, income and reputation 
8. International outlook – staff, students and research 
9. The University Ranking by Academic Performance 
(URAP)  
10. METU Informatics Institute  
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ـاس     بندي دانشـگاه  به پروژه رتبه URAPبندي  رتبه ـاي تركيـه براس ه
ـام پـروژه مـورد    . گردد بر مي ،2007عملكرد علمي در سال  بعد از انج

هاي بعد اصالحاتي در نظام صـورت گرفـت و در نهايـت     نظر در سال

ـار  ،2010در سال  URAPآزمايشگاه  بنـدي كلـي    رتبـه  براي اولين ب
  ].15،20[المللي منتشر كرد  هاي جهان را در سطح بين دانشگاه

  
  

  2011بندي تاميز  هاي نظام رتبه ابعاد و شاخص :2جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  URAPبندي  هاي مورد استفاده در نظام رتبه شاخص - 3- 1

دانشگاه برتر دنيا را بر مبناي شـش   URAP ،2000بندي  نظام رتبه
از آنجـا كـه   . كنـد  بنـدي مـي   شاخص مبتني بر عملكرد علمي رتبه

URAPبنـابراين  بندي بر مبناي عملكـرد علمـي اسـت،     ، نظام رتبه
بنـدي را   ايـن رتبـه  شناسـي   روشمبنا و اساس ها  مقالهانتشارات و 

و همكـاري  هـا   مقالـه عملكـرد كمـي و كيفـي    . دهنـد  تشكيل مـي 
ـ    ها و مر المللي دانشگاه تحقيقاتي بين عنـوان  ه اكـز آمـوزش عـالي ب

  .  گيرند شاخص ارزيابي در اين نظام مورد استفاده قرار مي
بـا توجـه بـه     URAPشايان ذكر است كه نظام رتبـه بنـدي   

، 2010شناسـي در سـال    روشدست آمده از اجـراي  ه بهاي  تجربه
. را مورد بازبيني قرار داد ،2011هاي مورد استفاده در سال  شاخص

جاي ه ها، ب بندي دانشگاه يرات در دومين سال رتبهبراساس اين تغي
 Googleو  Hثير تجعمي مجالت، شـاخص  أهاي ضريب ت شاخص

Scholar ـ    از شاخص ثير أهاي كل اسناد توليد شده، كـل ضـريب ت
بهـره گرفتـه شـد و    هـا   مجلـه ارجـاع  تـأثير  و كل ضـريب  ها  مجله

هـاي   ، ارجـاع و همكـاري  هـا  مقالـه هـاي تعـداد    همچنين شـاخص 
در ادامـه  . بـدون تغييـر مانـد    ،2010المللـي نسـبت بـه سـال      ينب

توضـيح داده   ،2011هاي مورد استفاده اين نظـام در سـال    شاخص
  .شوند مي

بنـدي   هاي مورد استفاده در نظـام رتبـه   طور كلي شاخصه ب
URAP همراه منابع گردآوري اطالعـات مـورد نيـاز و ضـرايب     ه ب

  . اند آورده شده 3اهميت آنها در جدول 

ضريب اهميت   شاخص  بعد
  به درصد

 5/2 )سرانه اعضاء هيئت علمي(صنعت درآمد پژوهشي از   نوآوري: درآمد صنعتي

: المللـي  چشم انـداز بـين  
اعضــاء هيئــت علمــي،   

 دانشجويان و تحقيقات 

ت علمـي  ئـ نسبت اعضاء هيئت علمي خارجي به كـل اعضـاء هي  
 دانشگاه

3 

 2 نسبت دانشجويان خارجي به كل دانشجويان دانشگاه
ز يك نويسنده علمي با مشاركت يك يا بيشتر اهاي   مقالهنسبت 

  5/2  علمي منتشر شده دانشگاههايخارجي به كل مقاله

محـــــيط  -آمـــــوزش 
 يادگيري

 15 آموزش –پيمايش اعتبار 
 5/4 نسبت اعضاء هيئت علمي به دانشجويان دانشگاه

 6  ت علمي دانشگاهئنسبت مدارك دكتراي اعطاشده به اعضاء هي
 25/2  ليسانس اعطا شدهنسبت مدارك دكتراي اعطاشده به مدارك 

 25/2 درآمد سرانه هر دانشگاهي

حجم، درآمـد   -پژوهش 
 و اعتبار

 18 پژوهش -پيمايش اعتبار
برابـري قـدرت   (نسبت درآمد پژوهشي به اعضاي هيـات علمـي   

 )خريد
6 

سرانه تعداد مقاالت به ازاي هـر دانشـگاهي و هـر عضـو هيئـت      
 علمي

6 

 30 )متوسط ارجاعات به ازاي هر مقاله(ارجاعات تاثير  تاثير پژوهش -ارجاعات 
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 URAPبندي  هاي مورد استفاده در نظام رتبه شاخص :3جدول 
  2011سال 

  
هـاي مـادر كشـور در     بررسي جايگـاه دانشـگاه  : بخش دوم

  هاي بين المللي رتبه بندي  نظام
بنـدي   المللـي معتبـر رتبـه    بـين   هـاي  م در بخش نخسـت نظـا  

شناسي، معيارها  ها و مراكز آموزش عالي از منظر روش دانشگاه
يكـي از  . هاي آنها مورد بحث و بررسي قـرار گرفتنـد   و شاخص
گـذاران علـم و فنـاوري     كه همواره براي سياسـت  هايي پرسش

هـا و مراكـز آمـوزش     كشور و همچنين براي مسئوالن دانشگاه
هـاي كشـور در    عالي كشور مطرح بوده اين است كـه دانشـگاه  

هــاي  المللــي و در مقايســه بــا دانشــگاه هــاي بــين بنــدي رتبــه
دارند؟ در بخش حاضـر سـعي    يكشورهاي منطقه چه جايگاه

المللـي، جايگـاه    بنـدي بـين    هـاي رتبـه   ررسي نظامشود با ب مي
صـنعتي شـريف، شـهيد بهشـتي،     (هـاي مـادر كشـور     دانشگاه

صنعتي اميركبيـر، تهـران، علـم و صـنعت، صـنعتي اصـفهان،       
در آنهـا  ) فردوسـي مشـهد، عالمـه طباطبـايي     اصفهان، تبريز، 

  . مشخص شود
، جمهـوري  1404انـداز   با عنايت به اينكه براساس چشـم 

از لحاظ علـم و فنـاوري در    ،1404مي ايران بايد در سال اسال

منطقه جنوب غربي آسيا رتبـه اول را كسـب نمايـد و نيـز بـه      
ها در دسـتيابي بـه هـدف     دليل اهميت و نقش حياتي دانشگاه
ــوق، وضــعيت و جايگــاه دانشــگاه  ــا   ف هــاي منتخــب كشــور ب

 انداز مقايسه و تحليل هاي برتر كشورهاي منطقه چشم دانشگاه
دست آمده راهكارهايي ه گرديده و در نهايت با توجه به نتايج ب

ــگاه   ــاه دانش ــاء جايگ ــراي ارتق ــام  ب ــور در نظ ــاي كش ــاي  ه ه
  .شود المللي ارائه مي هاي بين بندي رتبه

  
 بندي تايمز هاي مادر كشور در نظام رتبه بررسي جايگاه دانشگاه - 4

هر سال ليسـت   ،2004نشريه آموزش عالي تايمز از سال 
. نمايـد  هاي برتر جهان را منتشر مي تعداد محدودي از دانشگاه

دانشگاه برتر  200تنها ليست  ،2011-2012اين نظام تا سال 
ابتـدا رتبـه   ، 2012-2013داد ولي در گزارش سال  را ارائه مي

، 400تـا   200دانشگاه برتر اعالم كـرد و سـپس از رتبـه     200
بنـدي   تـايي دسـته   50و  25هاي  وهه صورت گرها را ب دانشگاه

به عنوان يـك   350تا  301هاي رتبه  ليست دانشگاه مثالً. كرد
هاي حاضـر در ايـن گـروه     گروه اعالم شد و براي همه دانشگاه

هـا   ها در اين گـروه  دانشگاه. در نظر گرفته شد 301-350رتبه 
  . شوند بندي براساس نمره بر اساس الفبا منظم مي جاي رتبهه ب

هاي منتشر شده از سوي اين نظام از سال  رسي گزارشبر
نشان دهنده اين واقعيـت اسـت كـه از بـين      ،2013تا  2004
هاي ايران، تنها دانشگاه صنعتي شريف در گزارش سال  دانشگاه
دانشـگاه برتـر جهـان     400اين نظام در ليست  ،2012-2013

دانشگاه صنعتي شـريف در ايـن گـزارش در گـروه     . قرار گرفت
  . قرار گرفته است 350-301

 57بندي تايمز،  ، نظام رتبه2013-2012در گزارش سال 
دانشگاه برتر جهان حضور  400دانشگاه از قاره آسيا در ليست 

دانشگاه مربـوط بـه كشـورهاي جنـوب      10از اين تعداد . دارند
جمهـوري  ، 1404انـداز   منطقه مـورد نظـر چشـم   (غربي آسيا 

تا از رژيم اشغالگر قـدس،   3تركيه، تا از  5است ) اسالمي ايران
 4در جــدول . اســتمــورد از ايــران  1مــورد از عربســتان و  1

هاي جنـوب غربـي آسـيا بـه همـراه رتبـه جهـاني در         دانشگاه
  .نشان داده شده است ،2013-2012گزارش سال 

  
  

   

هايسال  اهداف  شاخص
ضريب اهميت  منبع  مورد نظر

  به درصد

تعداد
  ها همقال

وري  بهره
  علمي جاري

سال قبل از
  بندي رتبه

ISI 21 

ثير أت هاارجاع
  تحقيقات

سال قبل از
  بندي رتبه

ISI 21 

كل اسناد
  توليد شده

وري  بهره
  علمي

سال قبل از
  بندي رتبه

ISI 10 

ثيرأكل ت
 ها همجل

)JIT(  

كيفيت 
  تحقيقات

سال قبل از 5
  بندي رتبه

ISI 18 

ثيرأكل ت
ارجاع 
 ها مجله

)JCIT(  

كيفيت 
  تحقيقات

سال قبل از 5
  بندي رتبه

ISI 15 

همكاري
  المللي بين

پذيرش 
  المللي بين

سال قبل از 5
  بندي رتبه

ISI 15 
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هاي منطقه جنوب غربي آسيا حاضر در ليست  دانشگاه :4جدول 
   دانشگاه برتر جهان 400

 2012- 2013بندي تايمز  براساس گزارش نظام رتبه 
  

  

مشخص است دانشگاه صنعتي شريف  4همانطور كه در جدول 
 301- 350هـاي   همراه با دانشگاه ملك عبد العزيز در گـروه دانشـگاه  
در منطقـه   137قرار دارد و دانشگاه عبري اورشليم بـا رتبـه جهـاني    

  . جنوب غربي آسيا رتبه اول را به خود اختصاص داده است
هـا در دسـتيابي بـه     اهميت و نقش حياتي دانشگاهبا عنايت به 

) قه در علم و فنـاوري طكسب جايگاه اول من( 1404انداز  هدف چشم
هاي مـورد   در ادامه امتيازات كسب شده دانشگاه شريف براي شاخص

و دانشـگاه  ) رتبه اول جهان(سسه فناوري كاليفرنيا مؤنظر با امتيازات 
ـا از  )  5جـدول  (شـود   ايسه ميمق) رتبه اول منطقه(عبري اورشليم  ت

و در نهايـت  شـود  ايـران شناسـايي     اين طريق نقاط ضـعف دانشـگاه  
راهكارهــايي بــراي ارتقــاء جايگــاه بــه دســت آمــده براســاس نتــايج 

  .شود هاي ايران ارائه  دانشگاه
  
  
  
  
  
  
  

  2012-2013بندي تايمز  هاي مورد بررسي براساس گزارش نظام رتبه امتيازات اكتساب شده دانشگاه :5جدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانشگاه صـنعتي شـريف در هـر يـك از      هايبررسي امتياز
سسـه فنـاوري كاليفرنيـا و    ؤها و مقايسه آن با امتيازات م شاخص

دانشگاه عبري اورشليم نشانگر ايـن اسـت كـه عملكـرد دانشـگاه      
صنعتي شريف تنهـا در شـاخص درآمـد صـنعتي و خلـق ارزش      

هاي پژوهشي در سطح مناسبي است و از  افزوده و ثروت از فعاليت
كـه   از آنجايي. ها داراي عملكرد مناسبي نيست لحاظ بقيه شاخص

نـدي تـايمز تنهـا    ب پژوهشي دانشگاه در نظام رتبهشاخص درآمد 
درصـد   90هاي آموزش، پـژوهش و ارجـاع    درصد و شاخص 5/2

امتياز باالي اين بنابراين دهند  امتياز نهايي دانشگاه را تشكيل مي
ثير زيادي أدانشگاه در شاخص درآمد حاصل از پژوهش نتوانسته ت

بـه منظـور ارتقـاء جايگـاه     . در جايگاه و رتبه دانشگاه داشته باشد
  .شود زير پيشنهاد ميهاي  اقدامبندي  در اين نظام رتبهها  دانشگاه

رتبه 
 جهاني

 نام
 دانشگاه

 كشور
رتبه 
 جهاني

 كشور دانشگاه نام

137 
دانشگاه 
عبري 
 اورشليم

رژيم 
اشغالگر 
  قدس

 تركيه دانشگاه كگ 250-226

158 
دانشگاه 

 ويو آ تل

رژيم 
اشغالگر 
  قدس

300-276 
دانشگاه
صنعتي 
 استانبول

 تركيه

193 
سسه ؤم

فناوري 
 اسرائيل

رژيم 
اشغالگر 
  قدس

300-276 
دانشگاه 
 بوخازيچي

 تركيه

225-
201 

دانشگاه 
صنعتي 
 خاورميانه

 تركيه
350-
301 

دانشگاه
صنعتي 
 شريف

 ايران

250-
226 

دانشگاه بيل 
 كنت

 تركيه
350-
301 

دانشگاه
ملك 

  عبدالعزيز
  عربستان

 آموزش كشور نام دانشگاه رتبه جهاني
چشم انداز 

 المللي بين

درآمد 
: صنعتي
 نوآوري

 ها ارجاع پژوهش

مؤسسه فناوري 1
 كاليفرنيا

 3/96 8/59 6/95 4/99 7/99 آمريكا

137 
دانشگاه عبري

 اورشليم

رژيم اشغالگر
 قدس

8/48 3/50 6/33 8/55 57 

350-301 
دانشگاه صنعتي

 شريف
 9/32 7/16 93 8/42 2/34 ايران
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درصد امتياز نهايي دانشـگاه ازطريـق    33با عنايت به اينكه 
شـود   پيمايش اعتبار آمـوزش و پـژوهش دانشـگاه مشـخص مـي     

مجـامع   آن درپژوهشـگران  و اسـتادان  حضور دانشگاه و بنابراين 
هـا و پتانسـيل    المللي و شناساندن و معرفي توانمنـدي  علمي بين

توانـد   خارجي ميپژوهشگران و استادان دانشگاه به دانشجويان و 
هاي آمـوزش و پـژوهش دانشـگاه     منجر به افزايش امتياز شاخص

  .گردد
درصـد   5/7المللي دانشـگاه   انداز بين با توجه به اينكه چشم
بـا  نخسـت  تواننـد   ها مـي  هدهد، دانشگا امتياز نهايي را تشكيل مي

المللي نسبت به جذب عضو هيئت علمي  هاي بين تاسيس پرديس
ويژه از كشورهاي اسـالمي اقـدام   ه خارجي و دانشجوي خارجي ب

استادان و پژوهشگران دانشگاه در تعامل با دوم پژوهشگران نمايد، 
هـاي پژوهشـي    نسبت به انتشار يافتـه  هاي ساير كشورها دانشگاه

  .ام كنندمشترك اقد
كيد اين نظـام بـر فعاليـت    أهمچنين با توجه به اهميت و ت

هـاي نسـبت    شاخص(هاي تحصيالت تكميلي  ها در دوره دانشگاه
علمي دانشگاه و نسـبت  هيئت مدارك دكتراي اعطاشده به اعضاء 

  ،)مــدارك دكتــراي اعطاشــده بــه مــدارك ليســانس اعطــا شــده
 ايهاي دكتر ان دورههاي كشور با افزايش نسبت دانشجوي دانشگاه

خود را افزايش و ه ساير دانشجويان مجموع امتيازهاي تخصصي ب
  . رتبه خود را ارتقاء دهند

  
هــاي مــادر كشــور در نظــام  بررســي جايگــاه دانشــگاه -5

 بندي شانگهاي جياتانگ  رتبه
در گـزارش سـاالنه پـس از     ،2003دانشگاه شانگهاي از سـال  

دانشگاه برتـر جهـان را اعـالم     500ليست  ها، دانشگاه ارزريابي
دانشگاه برتر جهـان   100براساس رويه اين نظام ابتدا . كند مي

به بعـد فهرسـت    100شود و از رتبه  به ترتيب رتبه منتشر مي
. گـردد  تايي منتشر مـي  100و 50هاي  ها در گروه بقيه دانشگاه

ره بـر  بندي براساس نمـ  جاي رتبهه ها ب ها در اين گروه دانشگاه
  . شوند اساس الفبا منظم مي

منتشر شده اين نظام طي يك دهـه  هاش  گزارشبررسي 
هاي ايـران،   گذشته بيانگر اين واقعيت است كه از بين دانشگاه

و  2011، 2010، 2009هـاي   تنها دانشگاه تهـران طـي سـال   
-400،  401-500، 402-500هـاي   به ترتيب بـا رتبـه  2012
هـاي برتـر جهـان قـرار      در فهرست دانشگاه  301-400و 301

دهنده رونـد صـعودي و    ن امر نشاناي).  6جدول ( گرفته است
  .بندي است دانشگاه تهران در اين نظام رتبهارتقاء جايگاه 

  

بندي شانگهاي از سال  رتبه دانشگاه تهران در گزارش رتبه :6جدول 
  2012تا  2006

نام 
 دانشگاه

  رتبه در گزارش سال
2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 

دانشگاه 
 تهران

باالتر از 
500 

باالتر از 
510 

باالتر از 
503 

501 - 
402 

500 -
401 

400 -
301 

400 -
301 

  
 88بنـدي شـانگهاي،    ، نظام رتبـه 2012در گزارش سال 

دانشــگاه برتــر جهــان  500دانشــگاه از قــاره آســيا در ليســت 
دانشگاه مربـوط بـه كشـورهاي     11از اين تعداد . حضورداشتند

 ،1404انــداز  منطقــه مــورد نظــر چشــم(جنــوب غربــي آســيا 
 3از رژيم اشغالگر قدس،  مورد 6است ) جمهوري اسالمي ايران

در . اسـت مـورد از ايـران    1مورد از تركيه و  1مورد عربستان، 
هاي جنوب غربي آسيا به همراه رتبه جهـاني   دانشگاه 7جدول 

نشـان داده   ،2012بندي شـانگهاي سـال    در گزارش نظام رتبه
  .شده است

  

 500هاي منطقه جنوب غربي آسيا حاضر در ليست  دانشگاه : 7جدول 
  2012بندي شانگهاي  براساس گزارش نظام رتبه دانشگاه برتر جهان

رتبه 
 جهاني

 كشور دانشگاه نام

 رژيم اشغالگر قدس دانشگاه عبري اورشليم 53
 رژيم اشغالگر قدس سسه فناوري اسرائيلؤم 78
 رژيم اشغالگر قدس سسه علوم وايزمنؤم 93

 رژيم اشغالگر قدس ويو آ دانشگاه تل 150-101
 عربستان دانشگاه ملك سعود 300-201
 ايران دانشگاه تهران 400-301
 رژيم اشغالگر قدس دانشگاه بن گوريون نگب 400-301
 عربستان دانشگاه نفت و مواد معدني ملك فهد 400-301
 رژيم اشغالگر قدس دانشگاه بارايالن 400-301
 عربستان دانشگاه ملك عبدالعزيز 400-301
 تركيه دانشگاه استانبول 500-401

  
مشخص است دانشگاه تهران در  7همانطور كه در جدول 

 2دانشگاه از رژيـم اشـغالگر قـدس و     2به همراه  ،2012سال 
هـاي   فهرست دانشگاه 301-400دانشگاه از عربستان در گروه 
دانشگاه عبـري اورشـليم هماننـد    . برتر جهان قرار گرفته است

بندي نيز جايگاه اول منطقـه   بندي تايمز در اين رتبه نظام رتبه
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ين همچنـ . جنوب غربي آسيا را به خـود اختصـاص داده اسـت   
بنـدي تـايمز بهتـر     رتبه جهاني اين دانشگاه در مقايسه با رتبه

شده و در جايگاه پنجاه و سـومين دانشـگاه برتـر جهـان قـرار      
  . گرفته است

به منظور شناسايي نقاط ضعف دانشگاه تهـران در ادامـه   
هـاي نظـام    اكتسابي اين دانشگاه براسـاس شـاخص   هايامتياز
دانشـگاه هـاروارد    هايبندي شانگهاي در مقايسه با امتياز رتبه

بـه  (و دانشگاه عبـري اورشـليم   ) به عنوان دانشگاه اول جهان(
ــه چشــم  ــر منطق ــوان دانشــگاه برت ــداز عن تحليــل شــده و ) ان

نظـام   هاي ايران در اين هايي براي بهبود جايگاه دانشگاه راهكار
  ).8جدول (شود  بندي ارائه مي رتبه

  

هاي مورد بررسي  اكتساب شده دانشگاه هايامتياز :8جدول 
  2012بندي شانگهاي  براساس گزارش نظام رتبه

ني
جها

به 
رت

گاه 
نش
م دا

نا
 

شور
ك

 

ش
دان

 
ان
تگ
وخ

آم
 

يزه
جا

 H
iC

i
 N

&
S

 PU
B

 PC
P 

دانشگاه  1
 هاروارد

 100 100 100 100 100 1/71 آمريكا

53 

دانشگاه 
عبري 
 اورشليم

رژيم 
اشغالگر 
 قدس

9/33 1/29 1/25 23 2/40 28 

301 -
400 

دانشگاه 
 تهران

 3/13 0 0 0 7/38 2/17 ايران

  

دانشگاه تهران بيانگر اين واقعيت است  هايبررسي امتياز
هاي مورد استفاده، عملكرد دانشـگاه تهـران    كه از بين شاخص

نمايـه   هـاي  مقالهكه نشان دهنده تعداد  PUBشاخص در  تنها
شده در نمايه گسترده استنادي علوم و نمايـه اسـتنادي علـوم    

هـا   نسبي و در مقايسه با سـاير شـاخص  طور ه اجتماعي است ب
از ايـن   7/38نشـگاه تهـران بـا كسـب امتيـاز      دا. استمناسب 

را  222دانشـگاه مـورد بررسـي رتبـه      1181شاخص در بـين  
 HiCi  دانشگاه تهران هر چند كه در شاخص. كسب كرده است
پراســتناد دانشــگاه در ليســت  پژوهشــگران دكــه بيــانگر تعــدا

گانـه پايگـاه   بيست و يـك  هاي  پراستناد در حوزهپژوهشگران 
ISI ــين    ،اســت ــي در ب ــرده اســت ول ــفر كســب ك ــاز ص امتي

. را كسـب كـرده اسـت    566هاي مـورد بررسـي رتبـه     دانشگاه
چاپ شـده   هاي مقالههمچنين دانشگاه تهران از لحاظ شاخص 

جهـان را بـه خـود     931س رتبـه  يننيچـر و سـا  هاي  مجلهدر 
ارائه شده در جدول  هايبا توجه به امتياز. اختصاص داده است

تواننـد بـا اتخـاذ راهبردهـاي زيـر       مـي  ي كشوراه ، دانشگاه14
  .بندي اقدام نمايند نسبت به  ارتقاء جايگاه خود در اين رتبه

ــه اهميــت انتشــار يافتــه  ــا توجــه ب در هــاي پژوهشــي   ب
نمايـه شـده در نمايـه     هـاي  هنيچر و ساينس و مجلـ هاي  مجله

گسترده استنادي علوم و نمايه استنادي علوم اجتماعي در اين 
توانند با  ها مي دانشگاه) درصد امتياز نهايي 40(بندي  رتبه نظام

هـاي   پژوهشگران را به انتشار يافته  ،هاي مناسب اعمال مشوق
  .مورد نظر تشويق نمايند هاي هعلمي در مجل

ـ  منتشـر  هـاي   ههمچنين با عنايت به اهميت كيفيت مقال
حاضر در  پژوهشگراندانشگاه و تعداد  پژوهشگرانشده توسط 

ها با اسـتفاده   دانشگاه ISIرست پژوهشگران پراستناد پايگاه فه
و پژوهشگران فعـال  استادان توانند  هاي حمايتي مي از سياست

ه ب. با كيفيت باال تشويق نمايند ها هدر دانشگاه را به انتشار مقال
ـ   طوري و تعـداد  يابـد  افـزايش   هـا  هكه ميزان استنادها بـه مقال

ــتري از  ــگران بيش ــگران  پژوهش ــت پژوهش ــگاه در فهرس دانش
 .منتشر شود ISIپراستناد پايگاه 

  
بنـدي   هاي مـادر كشـور در نظـام رتبـه     بررسي جايگاه دانشگاه - 6

  ) URAP(ها با استفاده از عملكرد علمي  دانشگاه
جاي ه هاي تايمز و شانگهاي ب برخالف نظام URAPبندي  نظام رتبه

 ،2010برتر جهـان، از سـال   هاي  انتشار ليست محدودي از دانشگاه
از اين  ،نمايد دانشگاه برتر جهان را منتشر مي 2000ساالنه فهرست 

هـاي كشـورهاي در    امكان براي تعداد بيشـتري از دانشـگاه  رو، اين 
حال توسعه فراهم شده است تا بتواند ساالنه ميزان رشد و پيشرفت 

  . مايندريزي ن ها برنامه و نسبت به رفع كاستي نندخود را رصد ك
اسـاس نظـام    هـاي برتـر جهـان بـر     بررسي فهرست دانشگاه

دهد كه  نشان مي ،2012تا  2010در سال هاي  URAPبندي  رتبه
دانشگاه  2000دانشگاه از ايران در فهرست  23ها تعداد  سال  در اين

  ). 9جدول (برتر جهان حضور دارند 
مـه  غير از دانشگاه عاله دهد ب نشان مي 9همانطور كه جدول 
بنـدي   هـاي منتخـب، در ايـن نظـام رتبـه      طباطبايي، ساير دانشگاه

به منظور . اند بندي شده رتبه ،2012تا  2010هاي  بررسي و در سال
هاي منتخب  هاي دانشگاه فهم داليل تغييرات صورت گرفته در رتبه

كسب شده توسط هر  هايهاي مذكور در ادامه امتياز ايران بين سال
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هـاي مـدنظر ارائـه     خب در هر يك از شـاخص هاي منت يك دانشگاه
به كمك اين جدول داليل رشـد و يـا نـزول    ).  10جدول (شود  مي

با توجه به تغيير تعـدادي از  . ها قابل تحليل خواهد بود رتبه دانشگاه
 هـاي هاي مورد استفاده اين نظام، در جدول زير فقط امتياز شاخص

تـا   2010هـاي   هـاي مشـترك در سـال    كسب شده براي شـاخص 
  .نشان داده شده است ،2012

به دليـل  نخست توان بيان كرد كه  مي 10با عنايت به جدول 
هـا   تنها بر عملكرد تحقيقاتي دانشگاه URAPاينكه نظام رتبه بندي 

ثيري أها در حوزه آمـوزش تـ   تمركز دارد و چگونگي فعاليت دانشگاه
نظـام بـر    هـاي ايـن   چون شاخص  دوم،در ارزيابي اين نظام ندارد و 

ها و مراكـز آمـوزش عـالي     عملكرد جاري و چند سال اخير دانشگاه
و  2011دانشگاه ايـران توانسـتند در سـال      4تمركز دارند بنابراين 

دست يابند و دانشگاه تهران در زمـره   500هاي زير  به رتبه ،2012
  . دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است 200

ــوم،  ــر بر سـ ــنعتي اميركبيـ ــگاه صـ ــام  دانشـ ــاس نظـ اسـ
رتبـه   ،2012هاي ايران در سال  در بين دانشگاه  URAPبندي رتبه

را بـه خـود    1874دانشگاه برتر جهـان رتبـه    2000آخر و در بين 
هـاي ايـن نظـام روي     كـه شـاخص   از آنجايي. اختصاص داده است

هــاي تحقيقـاتي دانشــگاه و همچنــين   كميـت و كيفيــت خروجـي  
كيد دارند، و همچنين بـا  أف تعلمي بين كشورهاي مختلهاي  تعامل

و  1389و  1388اسـاس گـزارش سـال     عنايت به اين نكته كه بـر 
 - شوراي عالي علوم، تحقيقات و فنـاوري دانشـگاه صـنعتي    ،1390

هـاي   مقالـه دانشگاه برتر كشور از لحـاظ انتشـار    پنجاميركبير جزء 
دانشگاه در محاسبه امتياز اين بنابراين بوده است،  ISIنمايه شده در 

تبيين داليل رتبه پايين دانشـگاه صـنعتي   . اشتباهي رخ داده است
ولـي بـا    تر است اميركبير در اين نظام نيازمند بررسي بيشتر و دقيق

حال از جمله داليل رتبه نامناسب دانشگاه صنعتي اميركبيـر در   اين
ثبـت صـحيح اطالعـات دانشـگاه در      فقـدان توان بـه   اين نظام مي

 هـا  هشده و يا ثبت دانشگاه با اسامي مختلف در مقال چاپ هاي همقال
  . اين دانشگاه اشاره كردپژوهشگران توسط 

  
  
  
  
  

دانشگاه برتر جهان  2000هاي ايراني حاضر در فهرست  دانشگاه: 9جدول 
 2012تا  2010هاي  در سال URAPبندي  براساس نظام رتبه

  

 نام دانشگاه رديف
جهاني رتبه 

 2010در سال 
 جهاني رتبه

 2011در سال 
 جهاني رتبه

 2012در سال 
  170 193 248 دانشگاه تهران 1
  226 380 551 اسالميدانشگاه آزاد  2

3 
دانشگاه علوم پزشكي و 
 خدمات درماني تهران

526 475 427  

  498 497  575 دانشگاه صنعتي شريف 4
  516 548 764 دانشگاه تربيت مدرس 5
  676 744 729 دانشگاه شيراز 6
  911 757 989 دانشگاه علم و صنعت 7
  700 766 855 دانشگاه صنعتي اصفهان 8
  834 851 863 دانشگاه شهيد بهشتي 9
  937 922 1049 دانشگاه تبريز 10
  1003 1100 1091 دانشگاه فردوسي مشهد 11
  1157 1119 1164 دانشگاه اصفهان 12

13 
دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات درماني شهيد 

 بهشتي
1210 1133 1363  

14 
دانشگاه علوم پزشكي و 
 خدمات درماني شيراز

1204 1159 1135  

  1191 1174 1318 دانشگاه رازي 15

16 
دانشگاه علوم پزشكي و 
 خدمات درماني اصفهان

1349 1241 1180  

  1251 1267 1313 دانشگاه بوعلي سينا 17

18 
دانشگاه صنعتي خواجه 

 نصيرالدين طوسي
1353 1284 1192  

  1391 1302 1292 دانشگاه مازندران 19

20 
دانشگاه علوم پزشكي و 
 خدمات درماني تبريز

1302 1306 1200  

21 
دانشگاه علوم پزشكي و 
 خدمات درماني ايران

1436 1365 1521  

22 
دانشگاه شهيد باهنر 

 كرمان
1526 1480 1295  

  1874 1980 1628 دانشگاه صنعتي اميركبير 23
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هاي منتخب ايران براساس  امتيازات كسب شده دانشگاه: 10جدول 
  2012تا  2010هاي  در سال URAPبندي  هاي نظام رتبه شاخص

  
دهد  نشان مي URAPبندي  نظام رتبه ،201بررسي گزارش 
دانشگاه از منطقه جنوب غربـي آسـيا    142كه در اين سال تعداد 

 77دانشگاه برتر جهان قـرار دارنـد كـه تركيـه بـا       2000در بين 
دانشگاه بيشترين  8يل با ئو اسرا 12، مصر با 23دانشگاه، ايران با 

نشـان داده   11همانطور كه در جدول . سهم را از اين تعداد دارند
 5دانشگاه برتر منطقه جنـوب غربـي آسـيا     10ز بين شده است ا

. تـا از تركيـه حضـور دارنـد     2تا از ايران و  3يل، ئدانشگاه از اسرا
آويو، دانشگاه تهران و دانشگاه عبري اورشليم در زمره  دانشگاه تل

كسب  هايبررسي امتياز. شوند دانشگاه برتر منطقه محسوب مي 3
دهنـده نزديكـي زيـاد     نشـان دانشگاه برتر منطقه  10توسط شده 

زيـاد  ار امتيازات است كه در حقيقت بيانگر فشردگي و رقابت بسي
همچنين با توجه به اينكه بـين امتيـاز كـل    . استها  بين دانشگاه

امتياز اخـتالف وجـود    43جهان   429جهان و رتبه  93دانشگاه 

اين فشردگي و رقابت در سطح جهان نيـز مشـاهده   بنابراين دارد 
ها منجر بـه   شود و هر گونه رشد و افزايش كوچك در شاخص مي

 . ارتقاء زياد جايگاه و رتبه دانشگاه در سطح جهان خواهد شد
و نزديكــي  11منــدرج در جــدول  هــايبــا عنايــت بــه امتياز

ــه يكــديگر، پژوهشــگران  هــاي دانشــگاه شــاخص هــايامتياز هــا ب
هاي  توانند با رعايت موارد زير جايگاه دانشگاه هاي كشور مي گاهدانش

  :بندي را ارتقاء دهند كشور در اين نظام رتبه
هـاي علمـي و    هر چه بيشتر به انتشـار يافتـه   كوشش  •

 ؛ISIهاي مورد نظر  تحقيقاتي در قالب
  هاي با ضريب تأثير باال؛ هاي علمي در مجله انتشار مقاله  •
ها و مراكز آموزش  ن استاندارد دانشگاهاستفاده از عناوي  •

  ها؛ مقالهعالي براي ذكر وابستگي سازماني در 
ساير پژوهشگران با  ها افزايش سطح همكاري و تعامل  •

گيري از ظرفيت كشـورهاي اسـالمي و    ويژه بهرهه كشورها و ب
با توجه به اهميت (ساير كشورهاي داراي روابط حسنه با ايران 

 ).المللي در اين نظام تعامالت بينبااليي همكاري و 
  
هاي برتـر    بندي دانشگاه مقايسه تجميعي نتايج رتبه -7

  ايران و منطقه
هـاي منتخـب در هـر     در قسمت قبلي وضعيت و جايگاه دانشگاه

المللي معتبـر بـه طـور جداگانـه      بندي بين هاي رتبه يك از نظام
ـ   بررسي گرديد و با دانشگاه ي آسـيا  هاي برتر منطقه جنـوب غرب

مقايسه شدند و در نهايت راهكارهايي براي ارتقاء جايگاه آنهـا در  
به منظور ارائه تصويري جامع از . بندي ارائه گرديد هاي رتبه  نظام

هاي منتخب در ادامه رتبه آنهـا در هـر يـك از     وضعيت دانشگاه
  ). 12جدول (شود  المللي در يك جدول ارائه مي هاي بين نظام

مشخص است دانشـگاه تهـران   12جدول همانطور كه در 
غير از نظام تايمز در ه المللي ب بندي بين هاي رتبه در كليه نظام
هاي منتخب ايـران جايگـاه برتـر را كسـب كـرده       بين دانشگاه

دانشگاه عالمه طباطبايي به عنـوان بزرگتـرين دانشـگاه    . است
سـنجي رتبـه    بنـدي وب  علوم انساني كشور تنها در نظام رتبـه 

ملي را كسـب كـرده اسـت كـه ايـن امـر        91جهاني و  7511
ضرورت اتخاذ راهبردهاي اصالحي و حمايتي از سوي مديريت 

بندي  هاي رتبه ارتقاء جايگاه دانشگاه در نظامبراي اين دانشگاه 
  .سازد المللي را نمايان مي بين

  

 ارجاع مقاله سال نام دانشگاه
همكاري
 بين المللي

 امتياز كل

 تهران دانشگاه
2010 88/87 5/65 43/48 73/326 

2011 83/77 98/65 84/49 7/331 

2012 2/79 85/66 94/49 16/334 

دانشگاه صنعتي 
 شريف

2010 95/76 64/63 71/45 71/307 

2011 71/67 05/64 52/46 6/310 

2012 05/67 06/64 41/46 98/308 

دانشگاه صنعتي 
 اصفهان

2010 89/73 81/62 24/45 78/293 

2011 5/65 34/63 82/45 63/304 

2012 35/65 34/63 62/45 9/303 

دانشگاه شهيد 
 بهشتي

2010 6/72 06/63 09/38 18/293 

2011 8/64 34/63 32/45 42/303 

2012 05/65 15/63 09/45 53/299 

دانشگاه علم و 
 صنعت

2010 15/74 62/57 61/34 77/274 

2011 76/65 20/63 31/45 77/304 

2012 21/65 23/63 03/45 48/289 

 دانشگاه تبريز

2010 63/72 95/50 36/34 04/260 

2011 57/64 23/63 26/45 54/302 

2012 07/63 07/63 45 62/285 

دانشگاه 
 فردوسي مشهد

2010 26/73 98/40 35/37 27/248 

2011 76/64 11/63 29/45 81/296 

2012  13/65  72/56 1/45 7/269 

 دانشگاه اصفهان
2010 02/72 95/36 64/26 52/224 

2011 8/63 01/63 05/45 69/239 

2012  34/63  35/39 91/30 81/215 

دانشگاه صنعتي 
 اميركبير

2010 78/9 21/23 95/11 5/108 

2011 78/2 11/25 76/8 56/71 

2012 05/17 94/7 38/3 71/40 
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  2011  در سال URAPبندي  هاي نظام رتبه دانشگاه برتر منطقه براساس شاخص 10امتيازات كسب شده  :11جدول 
رتبه در
 منطقه

 كشور نام دانشگاه
رتبه
 جهاني

 ارجاع مقاالت
كل اسناد
 توليد شده

JIT JCIT 
همكاري 

 المللي بين
 امتياز كل

 آويو دانشگاه تل 1
رژيم اشغالگر

 قدس
93 .  2.  . 2 1.  .1  . 2 .  

. 2. 170 ايران دانشگاه تهران 2  .  .  .  .  .1  

3 
دانشگاه عبري 

 اورشليم
رژيم اشغالگر

 قدس
175 . 2 . 2 .  .  .   .  

4 
موسسه فناوري 

 اسرائيل
رژيم اشغالگر

 قدس
217 .  . 2 .  .  .  1.  2 .  

5 
موسسه علوم 

 وايزمن
رژيم اشغالگر

 قدس
225 .1 .  1.  .  .  . 2 2 . 1 

6 
دانشگاه آزاد 
 اسالمي

.2 226 ايران 1 .2  .  .  .1  . 1 2 .12 

7 
گورين  دانشگاه بن
 نگب

رژيم اشغالگر
 قدس

298 .  .  2.  .  .2  .1  1 .  

.421تركيه دانشگاه استانبول8  .  2. 2 .2  . 1 . 2 12.  

9 
دانشگاه علوم 
 پزشكي تهران

2. 427 ايران  . 1 2.  .  .  .  11.  

2. 429 تركيه دانشگاه حاجت تپه 10  .  2.  .2 .  .  11. 1 

  
هاي عبري اورشليم  نكته قابل توجه اين است كه دانشگاه

بنـدي   هـاي رتبـه   آويو رژيم اشغالگر قدس در تمامي نظام و تل
مورد بررسي در منطقه جنوب غربي آسيا رتبه اول و دوم را به 

تـر   بنابراين الزم است تا با بررسي دقيق. اند خود اختصاص داده
، اهـ  موشكافانه اين دو دانشـگاه و پـايش مسـتمر آنهـا اقـدام      و

گذاران علـم و   هاي مناسب از سوي سياست ها و سياست برنامه
ريـزي شـود تـا در     هـا طـرح   فناوري كشور و مسئوالن دانشگاه

جايگـاه اول دانشـگاه    ،1404انـداز   هاي باقيمانده از چشم سال
ــگاه  ــار دانشـ ــه در اختيـ ــرار گ  منطقـ ــران قـ ــاي ايـ ــردهـ .يـ

  
  المللي معتبر هاي بين در نظام انداز و برتر منطقه چشم هاي منتخب ايران مقايسه رتبه دانشگاه: 12جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

URAP  بندينظام رتبه                  تايمز  شانگهاي 
  

  دانشگاه مورد بررسي

  
رتبه 
  ملي

رتبه 
  رتبه ملي  جهاني

رتبه 
 رتبه ملي  جهاني

رتبه
 جهاني

 دانشگاه تهران - - 400-301 1 170 1

گاه
نش
دا

 
ان
اير

ب 
تخ
 من
اي

ه
  

 دانشگاه فردوسي مشهد - - - - 1003 11
 دانشگاه صنعتي شريف 350-301 1 - - 498 4
 دانشگاه صنعتي اميركبير - - - - 1874 23
 دانشگاه صنعتي اصفهان - - - - 700 8
 دانشگاه علم و صنعت - - - - 911 7
 دانشگاه شهيد بهشتي - - - - 834 9
 دانشگاه اصفهان - - - - 1157 12
 دانشگاه تبريز - - - - 937 10
 دانشگاه عالمه طباطبايي - - - - - -

 175  53 
 

 دانشگاه عبري اورشليم 137

گاه
نش
دا

 
ي 
ها قه
نط
ر م

برت
 ويو آ دانشگاه تل 158  150-102  93  
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