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ّا ٍ هَسسات آهَزش  بٌدی داًطگاُ فؼالیت خَد را در زهیٌِ ارزیابی ٍ رتبِ 3002ّای از سال  هَسسِ ضاًگ

داًطگاُ  000ٍ از ایي هیاى  داًطگاُ را ارزیابی 0300ّر سالِ بیص از   ایي هَسسِ .آغاز ًوَدُ است ػالی جْاى

ّای  دارای جایسُ ًَبل، هدالدر ارزیابی ایي ًظام، ّر داًطگاُ یا هَسسِ ػالی کِ ،  ًواید جْاى را اػالم هیبرتر 

اضد هَرد ب @ Nature Scienceای، ًَیسٌدگاى پر استٌاد  ٍ یا هماالت اًتطار یافتِ در هجالت   بیي رضتِ

ای هماالت ًوایِ ضدُ در ًوایِ استٌادی  لابل هالحظِ ّایی کِ تؼداد گیرد. ّوچٌیي داًطگاُ هیبررسی لرار 

 یي هَسسِ. اضًَد ًیس در ارزیابی لحاظ هی را دارا ّستٌد (SSCI)ٍ ًوایِ استٌادی ػلَم اجتواػی (SCIE)ػلَم

ػالٍُ  3002ًتایج در  بِ طَریکِ کٌد بٌدی هی هَضَػی رتبِ ٍ  ای هیٌِز ،را در سِ لالب کلی سساتهَػولکرد 

در حال حاضر، اًجام ایي . ًداِ هَضَع هَرد ارزیابی لرار گرفت 0زهیٌِ ٍ  7در  ّا داًطگاُبٌدی کلی،  بر رتبِ

کِ  دارد ٍ از حیث اػتبار ّویي بس لرار Shanghai Ranking Consultancy بٌدی بر ػْدُ هَسسِ رتبِ

 .گیرد تَسط ًطریاتی هاًٌد اکًََهیست هَرد استٌاد لرار هی

 

هایارزیابیکلیشاخص

بٌدی جاهغ از  تر از ػولکرد داًطگاُ ٍ ارائِ رتبِ ّای بِ هٌظَر اًجام ارزیابی دلیك ضاًگبٌدی داًطگاُ  ظام رتبًِ

 :دّد هی لرار ًظر هد را زیر جایگاُ داًطگاُ در سطح جْاًی، هؼیارّای

 درصد( 00اًد) ّای هْن ػلوی ضدُ آهَختگاى داًطگاُ کِ هَفك بِ دریافت جایسُ ًَبل یا ًطاى تؼداد داًص  -0

 درصد( 30اًد) ّیات ػلوی داًطگاُ کِ هَفك بِ کسب جایسُ ًَبل ضدُاػضای  -3

 (درصد 30) ISIگرٍُ هَضَػی بر اساس باًک 30 در زیاد هحمماى با هیساى ارجاع -2

 درصد( 30«)سایٌس»ٍ « هجالت ًیچر»تؼداد هماالت هٌتطر ضدُ در  -۴

 درصد SCI(30) تؼداد هماالت هٌتطر ضدُ در باًک اطالػاتی -0

 درصد( 00ػولکرد آهَزضی داًطگاُ با تَجِ بِ تؼداد داًطجَیاى ٍ اػضای ّیات ػلوی داًطگاُ) -2

بٌدی  گاًِ رتبِ ّا براساس هیساى هَفمیت در ّر یک از هؼیارّای ضص ِ ػبارت دیگر در ایي ًظام، داًطگاُب 

ّای برای ّر  بٌدی ضاًگ رتبِ از ایي رٍ ًظام ضًَد ٍ با تَجِ بِ ایٌکِ هؼیارّای چْارگاًِ فَق کلی ّستٌد، هی

 .یک از هؼیارّای فَق چٌد ضاخص ارائِ کردُ است



ّای برتر هٌتطر کردُ  داًطگاُ ایراًی را در فْرست داًطگاُ 03ًام  3007بٌدی جْاًی در سال  ایي ًظام رتبِ

 00ّای صٌؼتی اهیرکبیر ٍ صٌؼتی ضریف ّر یک  بار، داًطگاُ 02بار، داًطگاُ تْراى  30است، کِ داًطگاُ آزاد 

ّای  بار، داًطگاُ 8بار، داًطگاُ صٌؼتی اصفْاى  9بار، داًطگاُ تربیت هدرس  00بار، داًطگاُ ػلن ٍ صٌؼت 

بار، داًطگاُ صٌؼتی ًَضیرٍاًی بابل دٍ بار ٍ داًطگاُ ػلَم  ۴فردٍسی هطْد، تبریس، ٍ ػلَم پسضکی تْراى ّر یک 

 .اًد هَضَع آهدُ 03ّای برتر در  سضکی ضْید بْطتی یک بار در فْرست هؤسسِپ

 


