
                                                                

 

 

 

                                               

 01شماره ویرایش:  99زمستان  انبندي/مژگان شریفیریزي و رتبهکننده: گروه برنامهتهیه

 

 الیدنبندي معرفی نظام رتبه   

 :مقدمه

ــگاهالیدن یکی از نظام ــاله دانش ــت که هر س ــگاهی اس ــاس هاي معتبر ارزیابی دانش هاي برتر دنیا را بر اس
سنجی مورد ارزیابی و رتبهشاخص شگاهبندي قرار میهاي معتبر علم  شاخص در  20هاي دنیا در دهد. دان

قالب چهار معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماســی علمی، دســترســی آزاد به انتشــارات و تنوع جنســیتی در 
ز پایگاه اطی چند سال متوالی ها ها از تولیدات علمی دانشگاهبندي قرار گرفتند. این ارزیابیالیدن مورد رتبه

 کند.میفاده است Web of Science اطالعاتی
سایر نظامنظام رتبه شگاههاي رتبهبندي الیدن بر خالف  سطح دنیا براي دان ضربندي موجود در  در  هاي حا

ــبه نمینظام خود رتبه هاي موجود در نظام ها در کلیه معیارها و شــاخصکند، بلکه دانشــگاهاي واحد محاس
به ندي قرار میالیدن مورد رت ند. از این رو یکی ازب بهویژگی گیر که این هاي رت ـــت  یدن این اس ندي ال ب

شگاهرتبه ضر در رتبهبندي به دان  هايوزن و هاشاخص کلیه تاثیر از برگرفته که کل رتبه بندي خود،هاي حا
 هابهرت و نمرات هاشاخص این در هادانشگاه کلیه براي الیدن بلکه دهد؛نمی اختصاص است، هاآن با مرتبط

 .کندمی منتشر و محاسبه جداگانه را

 هدف:

سنجش قوي براي ارزیابی تأثیر علمی م سهؤارائه یک نظام  شارکت آنها در همکاريس هاي علمی، بر ها و م
»  الیدن«هاي متناســـب علم ســـنجی نخســـتین هدف این رتبه بندي اســـت. اي از شـــاخصپایه مجموعه

 سنجد.ها را میسسهؤهاي پژوهشی و انتشارات مخروجی

 )2007( 1386شروع: زمان 
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 الیدنبندي معرفی نظام رتبه   

 ها: شرح و وزن سنجه

 .بندي الیدن نشان داده شده استهاي رتبهجدول زیر معیارها و شاخص در

 شاخص هاي نظام رتبه بندي الیدن

دسترسی آزاد به  تنوع جنسیتی
 انتشارات

 دیپلماسی علمی
 (تاثیرمرجعیت علمی

 علمی)
همکاري با نویسندگان با 

 جنسیت نامشخص
 مقاالت یک درصد برتر همکاري علمی انتشارات دسترسی آزاد

نویسندگان مرد ( به نسبت 
 کل نویسندگان)

تعداد انتشارات دسترسی آزاد 
 طالیی

 درصد برتر 5مقاالت  المللیهمکاري بین

نویسندگان زن ( به نسبت 
 کل نویسندگان)

 درصد برتر 10مقاالت  همکاري صنعتی انتشارات دسترسی آزاد هیبرید

نویسندگان مرد ( به نسبت 
 تمام نویسندگان مرد و زن)

 انتشارات دسترسی آزاد برنز
همکاري علمی با فاصله 

 100 جغرافیایی کمتر از
 کیلومتر

 درصد برتر 50مقاالت 

نویسندگان زن( به نسبت 
 تمام نویسندگان مرد و زن)

 انتشارت دسترسی آزاد سبز
همکاري علمی با فاصله 

 5000جغرافیایی بیشتر از 
 کیلومتر

  

  
انتشارات دسترسی آزاد با وضعیت 

    دسترسی آزاد نامشخص
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