
                                                               

 

 

 

                                               

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

 

 هییکتبندي معرفی نظام رتبه   

  :مقدمه

 نمایش را جهان ســراســر در برتر دانشــگاه 500علمی مقاالت عملکرد رتبه و ارزیابی بندي،رتبه نظام این

ساس  بر معیار سه. دهدمی صی 8ا شگاه علمی مقاالت عملکرد کلی ارزیابی براي که شاخ  نظام این در دان

 و پژوهشی تاثیر، پژوهشی وريبهره یا عملکرد: از عبارتند. معیارها است گرفته قرار استفاده موردبندي رتبه
 برتري پژوهشی.

ستم  پژوهشی، عملکرد بر تاکید. دارد تاکید علمی مقاالت بر مبتنی بندي بر رتبه HEEACTبندي رتبه سی

 داوران توسط که دانشگاه اعتبار قبیل از سنتی هاي شاخص به نسبت را بندي رتبهسیستم  این هاي شاخص

 یا و طوالنی ســابقه با هايدانشــگاه به توجه به تمایل نوبل که جوایز برندگان تعداد یا و شــودمی منعکس

 سازد.می ترعینی دارند، را یافته توسعه کشورهاي هايهدانشگا
HEEACT را رشته بر مبتنی بندي رتبه و کرد آغاز 2007 سال در را جهان دانشگاههاي علمی بندي رتبه 

 سال در مهندسی و علوم زمینه در موضوعی بندي رتبه در ، HEEACT ساخت. منتشر 2008ال س سال در

 رتبه . نتایجکرد منتشر کلی عملکرد اساس بر را برتر دانشگاه 500 بنديرتبه 2011 سال در .بود پیشرو 2010

 برگرفته میک هاي داده بندي، رتبه سیستم این شود.می اعالم جداگانه صورت به موضوعی و ايرشته بندي

 برونداد عملکرد ارزیابیرا براي (SSCI) اجتماعی علوم اســتنادي نمایهو  (SCI) علوم اســتنادي نمایه از

 دهد.می قرار استفاده مورد را علمی مقاالت صورت بهها هدانشگا پژوهشی
 

 دف:ه

 .است سنجیکتاب روش اساس بر و هادانشگاه علمی مقاالت عملکرد بنديرتبه

 

 )2007( 1386زمان شروع:  
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 ها: شرح و وزن سنجه

وري پژوهشی، تأثیر پژوهشی و معیار بهره 3 از تحقیقاتی سساتؤم عملکرد بررسی منظور به مؤسسه هییکت
 کند.میهایی که در جدول زیر ارائه شده است، استفاده برتري پژوهشی با شاخص

 

 شاخص معیار
 وزن

 (درصد)

 وري پژوهشیبهره
 سال گذشته 11. تعداد مقاالت منتشر شده در 1
 سال گذشته 1. تعداد مقاالت منتشر شده در 2

20 

 تأثیر پژوهشی
 سال گذشته 11. تعداد استنادها (ارجاعات به کتب و مقاالت) در 1
 . تعداد استنادها در دو سال گذشته و 2
 سال گذشته11تعداد استنادها در . میانگین 3

30 

 برتري پژوهشی

 در دو سال گذشته  H. شاخص 1
 سال گذشته 11. تعداد مقاله هاي پراستناد در 2
گذاري باال در . تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت با ضریب تأثیر3

 سال گذشته و
 . تعداد رشته هاي موضوعی برتر دانشگاه.4
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 منبع:

http://ranking.heeact.edu.tw 
 


