نظام رتبه بندي دانشگاهي و موسسات آموزش عاليSCImago
ًظام رتبِ بٌذی  SCImagoتَسط گزٍُ پژٍّطی بِ ّويي ًام در داًطگاُ گزاًادا در اسپاًيا اًجام هی ضَد
کِ بز اساس تعذاد هقاالت علوی هَسسات آهَسش عالی کطَرّای هختلف هَجَد در باًک اطالعاتی
 Scopusآى ّا را ارسیابی ٍ رتبِ بٌذی هی کٌذ  .ایي رتبِ بٌذی یکی اس جذیذتزیي ٍ جاهع تزیي ًظام ّای
رتبِ بٌذی پژٍّطی داًطگاّْا ٍ هَسسات پژٍّص هحَر در جْاى است .سَهيي ًسخِ ایي رتبِ بٌذی کِ در
سال  ٢٠١١هيالدی هٌتطز ضذُ است ضاهل  3042هَسسِ اس سزاسز جْاى است کِ بِ پٌج بخص ساسهاًی ٍ بزاساس هٌاطق جْاًی گزٍُ بٌذی ٍ طبقِ بٌذی ضذُ است .اخيزا ایي
ًظام رتبِ بٌذی دٍ ضاخص جذیذ عولکزدی (ًوایِ تخصصی ٍ هيشاى تعالی ) را بِ چْار ضاخص قبلی بزای ارسیابی دستاٍردّای پژٍّطی داًطگاُ ّا افشٍدُ است .
خصوصيات بارز این رتبه بندي عبارتند از:


تاکيذ بز فزاگيزی در سزاسز جْاى :در ایي ًظام اس داًطگا ّْا ٍ سایز ساسهاى ّای پژٍّص هحَر در اًذاسُ ّای هختلف ٍ با هاهَریت ّای هختلف هتعلق بِ پٌج قارُ جْاى
استقبال هی ضَد.



هطتزی هذاری :ایي بزًاهِ بِ کاربزاى اجاسُ هی دّذ تا رتبِ بٌذی خَد را بز اساس فيلتز کزدى ٍ تزکيب هَارد تْيِ ضذُ طزاحی کٌٌذ ّ.وچٌيي با اًذاس ّگيزی یا هقایسِ
هَسسات بز اساس ًياس ،فزآیٌذّای ارسیابی کاربزاى ،اهکاى تصوين گيزی در ابعاد هختلف پژٍّطی را فزاّن هی ساسد.



جاهعيت اطالعات :در ایي ًظام با استفادُ اس بشرگتزیي باًک اطالعات علوی یعٌی باًک Scopusبِ ًتایج قابل اعتواد ،دقيق ٍ جاهعی دستزسی خَاّين داضت.

شاخص ها
گشارش جْاًی  ٢٠١١ایي هَسسِ ًطاى هی دّذ ،بِ هٌظَر بزرسی عولکزد هَسسات تحقيقاتی اس  ٤ضاخص استفادُ هی کٌٌذ  .ایي ضاخص ّا بز اساس خزٍجی ّای علوی
هَسسات ٍ استٌادّایی دریافتی است .درک چگًَگی هحاسبِ ٍ اًذاس گيزی ،بيٌص بيطتزی در سهيٌِ ایي ًظام رتبِ بٌذی را ارائِ خَاّذ کزد.

 .١هيشاى بزًٍذاد علوی
بزًٍذاد علوی بِ صَرت تعذاد هقاالت علوی کِ در هجالت داًطگاّی هعتبز هٌتطز هی ضَد ،تَاًایی هَسسِ یا داًطگاُ را در تَليذ داًص ًطاى هی دّذ  .عَاهلی هاًٌذ اًذاسُ
هَسسِ ٍ پزٍفایل هحققاى ٍ سایز عَاهل دیگز ،ارسش بزًٍذاد علوی ایطاى را تحث تاثيز قزار هی دّذ .
 .٢هيشاى ّوکاریْای بيي الوللی
ایي ضاخص تَاى هٌذی داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَسش عالی را بزای بزقزاری ارتباطات بيي الوللی اس طزیق ًسبت دستاٍردّای پژٍّطی کِ با ّوکاری هَسسات خارجی تَليذ
ضذُ است را ًطاى هی دّذ .اهتياسّا بز اساس تحليلی خزٍجی ّای پژٍّطی هَسساتی کِ ٍابستگی آًْا ضاهل آدرس بيص اس یک کطَر است هحاسبِ هی ضَد.
 .٣هيشاى تعذیل ضذُ اثز
ایي ضاخص ،تاثيز علوی هَسسِ یا داًطگاُ را بز جَاهع علوی ًطاى هی دّذ .بِ هٌظَر هحاسبِ عادالًِ ایي تاثيز ،اثز اًذاسُ هَسسات ٍ تعذاد پژٍّطگزاى آى بز بزًٍذاد پژٍّطی
حذف ٍ تعذیل م یطَد .هعيار تاثيز ًزهال ضذُ اثز یک هَسسِ ،هقایسِ بيي هياًگيي تاثيز علوی یک هَسسِ ٍ هياًگيي تاثيز جْاًی اًتطارات هَسسِ در ّواى سهاى را هوکي
هی ساسد.
 .٤هيشاى اًتطارات کيفی داًطگاُ
سْوی اس اًتطارات یک هَسسِ کِ در هجالت آکادهيک هعتبز دًيا هٌتطز هی ضَد ،در ایي ضاخص هَرد هحاسبِ ٍ تَجِ قزار هی گيزد  .هجالت در ًظز گزفتِ ضذُ بزای ایي
ضاخص ،هجالتی ّستٌذ کِ در اٍليي چارک طبقِ بٌذی ضذُ تَسط قزار  SCImagoهی گيزًذ.

