
                                                                

 

 

 

                                               

 01شماره ویرایش:  99زمستان  انبندي/مژگان شریفیرتبهریزي و کننده: گروه برنامهتهیه

 

 وسایماگبندي معرفی نظام رتبه   

  :مقدمه

سپانیا در گرانادا دانشگاه در نام همین به پژوهشی گروه وسطت  scimagoبندي رتبه نظام  شود.می انجام ا

ساس بر که ساتؤم علمی مقاالت تعداد ا شورهاي عالی آموزش س  اطالعاتی بانک در موجود مختلف ک
Scopus کند.بندي میها را ارزیابی و رتبهآن 

 ســســاتؤم و هاهدانشــگا پژوهشــی بنديرتبه هاينظام ترین جامع و جدیدترین از یکی بندي رتبه این

ست جهان در محور پژوهش سخه سومین. ا شر میالدي 2011 سال در که بندي رتبه این ن ست شده منت  ا
 و بنديگروه جهانی مناطق براساس و سازمانی بخش پنج به که است جهان سراسر از سسهؤم 3042 شامل
 تعالی میزان و تخصصی نمایه عملکردي جدید شاخص دو بندي رتبه نظام این اً. اخیراست شده بنديطبقه

 . است افزوده ها دانشگاه پژوهشی دستاوردهاي ارزیابی براي قبلی شاخص چهار به را

 :از عبارتند بنديهرتب این بارز خصوصیات

 هزاندا در محور پژوهش هايسازمان سایر و هاهدانشگا از نظام این در ن:جها سراسر در فراگیري بر کیدأت• 
 .شودمی استقبال جهان قاره پنج به متعلق مختلف هايموریتأم با و مختلف هاي

شتري•  ساس بر را خود نديبرتبه تا هددیم اجازه کاربران به برنامه این ي:مدار م  ترکیب و کردن فیلتر ا

 ارزیابی فرآیندهاي نیاز، اساس بر سساتؤم مقایسه یا گیريهانداز با همچنین. کنند طراحی شده تهیه موارد

 .سازدمی فراهم را پژوهشی مختلف ابعاد در گیريتصمیم امکان کاربران،
به نتایج  Scopus بانک یعنی علمی اطالعات بانک بزرگترین از استفاده با نظام این رد :اطالعات جامعیت• 

 .داشت خواهیم دسترسی جامعی و دقیق اعتماد،قابل 

 

  دف:ه

 رونب کندمی کمک آنها به که پژوهشی مدیران و سیاستگذاران ها،مؤسسه براي سنجی علم جامع ابزار ارائه

 .بیابند را خود وضع بهبود براي هاییراه آن پایه بر و کنند ارزیابی و تحلیل را خود پژوهشی دادهاي

 
 )2009( 1388زمان شروع: 
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 ها: شرح و وزن سنجه

با پژوهش، نوآوري و اجتماعی معیار  3 از تحقیقاتی سساتؤم عملکرد بررسی منظور به مؤسسه سایماگو
 کند.استفاده می یی که در جدول زیر ارائه شده است،هاشاخص

 

 
 منبع:

https://www.scimagoir.com 
 

 شاخص معیار
 وزن

 (درصد)

 پژوهش

 (مقاالت نمایه شده در اسکوپوس) . خروجی/انتشارات1
 . همکاري هاي بین المللی (تعداد مقاالت مشترك با موسسات بین المللی)2
 . اثر نرمال شده (نسبت میانگین تاثیر علمی بر مبناي ضریب تاثیر مقاالت نسبت به تاثیر متوسط در دنیا)3
 . انتشار مقاالت باکیفیت (چاپ شده در مجالت برتر)4
 درصد مقاله هاي پراستناد) 10ی (سهم مؤسسه از . نرخ تعال5
 . رهبري علمی (درصد مقاالتی که نویسنده مسئول آن درهمان مؤسسه است)6
 . تعالی همراه با رهبري (ترکیب دو شاخص نرخ تعالی و رهبري علمی)7
 . استعدادهاي علمی (مجموع نویسندگان موسسه که در تولید مقاله نقش داشته اند)8

۸ 
۲ 
 
۱۳ 
۲ 
۲ 
۵ 
۱۳ 
۵ 

 نوآوري

در اختراعات به  PATSTAT. دانش نوآورانه (تعداد خروجی هاي علمی مؤسسه که بر اساس پایگاه 1
 آنها استناد شده است)

 Statistical. تأثیر فناورانه (درصدي از کل خروجی هاي علمی مؤسسه که بر اساس پایگاه 2
database (در اختراعات به آنها استناد شده است 

۲۵ 
 
 
۵ 

 اجتماعی

. اندازه صفحات/حجم وب (تعداد صفحات اینترنتی مرتبط با آدرس مؤسسه بر اساس موتور جستجوي 1
 گوگل)

هاي ارجاع شده به سایت دانشگاه بر اساس پایگاه هاي ورودي به موسسه (تعداد لینک. دامنه لینک2
 )ahrefsاطالعاتی 

۵ 

 
۱۵ 

https://www.scimagoir.com/

