
                                                               

 

 

 

                                               

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

 

 یورپبندي معرفی نظام رتبه   

  :مقدمه

ست که بر موضوع کیفیت آکادمیک ، نظام رتبه (URAP)یورپ شگاهی ا تأکید دارد. این نظام براي  بندي دان

سال  سط  2010اولین بار در  صنعتی خاورمیانه«تو شگاه  سه انفورماتیک دان س شد وراهدر ترکیه » مو  اندازي 

بندي کرد. یورپ، اطالعات را براي هاي متناسب آکادمیک رتبههزار دانشگاه را بر اساس شاخص 2هر ساله 

 2000کند. در مرحله اول دریافت می web of science هاي جهان از پایگاه اطالعاتیارزیابی رتبه دانشگاه

شار در این  شترین تعداد انت شگاه دنیا که بی شتهدان سپایگاه اطالعاتی را دا سپس بر ا ستخراج و  اس اند را ا

ستنادها، مجموع تشاخص کند. یکی از نقاط قوت بندي میثیر مجالت و ....) آنها را رتبهأهاي دیگر (تعداد ا

ست که این نظام عالوه بر رتبه شگاهیورپ این ا شور، بندي دان سطح جهان، منطقه و ک صورت کلی در  ه به 

ـــیمی، علوم غذایی، علوم مواد، (هاي مختلف علوم را در حوزه هادانشـــگاه ـــیمی، علوم ش ـــی ش مهندس

 .کندشناسی، ریاضی، روانشناسی و ...) ارزیابی میزمین

 

 دف:ه

شخص شگاهکردن توانمنديم شترین پژوهشها براي تمرکز بر حوزههاي دان ست که بی و  هاهایی از علوم ا

 .انداستنادها را داشته

 

 )2010( 1389زمان شروع: 
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 یورپبندي معرفی نظام رتبه   

 ها: شرح و وزن سنجه

 جدول زیر است: مطابق یورپهاي موردنظر مؤسسه معیارها و شاخص
 

وزن  شاخص معیار
 (درصد)

 پژوهش

 . تعداد مقاله هاي سال گذشته1
 . تعداد استنادهاي سه سال گذشته به مقاله هاي همان سه سال2
 (مقاله، مقاله همایش و ...). تعداد کل انتشارات سه سال گذشته 3
 . بهره وري علمی بر پایه سرانه استناد مؤسسه در برابر سرانه جهانی4
 . تأثیر پژوهشی بر پایه سرانه استناد مؤسسه در برابر سرانه جهانی5
 . همکاري جهانی6
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 منبع:

https://www.urapcenter.org 
 

https://www.urapcenter.org/

