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 شانگهايبندي معرفی نظام رتبه   

  :مقدمه

سهؤم سته The Institute of Higher Education عالی آموزش س شگاه به واب  از چین شانگهاي دان

ضور امکان که بنديتبهر جدید نظام یک ارائه هدف با و میالدي 2003 سال شتر ح شگاه بی  این هايدان

 بندي رتبه نظام این عمر از زیادي مدت اگرچه .آمد بوجود نماید فراهم دنیا برتر دانشگاه 500 در را کشور

 ،است نموده جلب خود به را افراد از بسیاري توجه بندي رتبه نظام این کوتاه مدت همین در اما گذرد نمی
شته بازدیدکننده میلیون یک از بیش تاکنون سسهؤم این سایت وب فقط که اي گونه به  طور به روزانه و دا

 نظام این توســط برتر دانشــگاه 500 بندي رتبه نتایج مجموعه. کنندمی مراجعه آن به نفر 2000 متوســط

 د.شومی منتشر ARWU نام تحت اي مجموعه در هرساله
انگهاي شهاي جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه بنديرتبه رتبه بندي شانگهاي یکی از معتبرترین

المللی منتشر شد و ، در سطح بین2003بندي شانگهاي براي اولین بار در سال شود. رتبهژیائوتنگ منتشر می
لمللی ابندي در سطح بینشانگهاي یکی از سه نظام معتبر رتبه .شودطور ساالنه به روز میاز آن سال به بعد به

برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه چهار معیار به کار برده است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضاي هیأت علمی، 
این شش شاخص در قالب  .شوندبندي شانگهاي است که توسط شش شاخص ارزیابی میشده در نظام رتبه

 .شوندها استفاه میبندي دانشگاهچهار معیار جهت رتبه

و  هاي اطالعاتیمدال فیلدز، پایگاه هاي جوایز نوبل،منابع گردآوري داده در این رتبه بندي شامل وب سایت
 .شوداستخراج می ISI ها نیز از پایگاه استنادياطالعات آماري دولتی است. اطالعات پژوهشی دانشگاه

 
  دف:ه

 جهان ممتاز هايدانشگاه علمی بنديرتبه
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 شانگهايبندي معرفی نظام رتبه   

 ها: شرح و وزن سنجه

 :از عبارتندمطابق جدول زیر  شانگهاي نظام براساس هاآن وزن درصد و هاهدانشگا بنديهرتب معیارهاي
 

 شاخص معیار
وزن 
 (درصد)

 10 التحصیالن برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز. فارغ1 کیفیت آموزش

کیفیت اعضاي 

 هیأت علمی
 . اعضاي هیأت علمی برنده جایزه نوبل و مدال فیلدز1
 ISIحوزه موضوعی پایگاه  21. پژوهشگران پراستناد در 2

40 

 . مقاالت منتشر شده در مجالت ساینس و نیچر1 برونداد پژوهشی
 . مقاالت نمایه شده در نمایه استنادي علوم و نمایه استنادي علوم اجتماعی2

40 

هاي باال . سرانه عملکرد علمی هر دانشگاه (محاسبه نمره موزون شاخص 1 عملکرد سرانه
 تقسیم بر تعداد اعضاي هیات علمی تمام وقت)

10 
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