
 

  ؟...ما رتبه آخر در جهان شدانشگاه 
هاي جهان و نقش دانشگاههاي ايران در آن ميان اين روزها بحث رتبه بندي دانشگاه     

هاي اين مسئله را به صورت علمي در اين مختصر سعي مي كنيم تا ريشه .داغ شده است
نقاط قوت و مه بندي را بررسي مي كنيم، در اداهاي رتبهدر ابتدا سيستم. بيرون بكشيم

گيري كلي آنها و اهدافشان را بررسي مي كنيم و در نهايت برخورد ضعف و جهت
  .گذرانيمهاي معتبري را با اين مسئله از نظر ميدانشگاه

 Times: كليدواژه ها higher  education,  THES‐QS,  ARWU, 

Webometrics, Jiao Tong, Newsweek, Reed,PRWU 

  :مقدمه
 500هاي ايران در ليست يد كه نامي از دانشگاهشايد شنيده باش

 1000تعجب نكنيد، نام ايران حتي در ليست . دانشگاه برتر دنيا وجود ندارد
ها المللي دانشگاههاي معتبر بينبنديرتبه! دانشگاه برتر دنيا هم يافت نمي شود

  :در دنيا چندتا هستند

كه به  در لندن Times Higher Education(THES)انتشارات 
ر مطلب مي كند، اشتنا آموزش عاليصورت تخصصي در مورد مسائل مربوط به 

 Quackquarelliالمللي به همراه كمپاني بين Symonds  (QS)   ساالنه
 THESدانشگاه برتر جهان را تحت عنوان  500ليست  – QS World 

University Rankings ا، هبنديدر مقايسه با ساير رده  1.سازندمنتشر مي
هاي غير آمريكايي سراسر جهان مخصوصا انگلستان بندي دانشگاهدر اين رده

دانشجو و  3000هاي آن نظر بندي بشدت مورد انتقاد قرار دارد، زيرا معيار انتخاباين رده .كنندهاي خوبي كسب ميرتبه
  .اندركار آموزش عالي استدست

 Academicيا  ARWUه خود اختصاص داده است، ليستي كه بيشترين اسم و رسم را در سالهاي اخير ب

Ranking of World Universities تحصيلي و ( هاي جهان بر اساس معيارهاي آكادميك بندي دانشگاهاست، يعني رده
بندي پروژه اين رده .واقع در شانگهاي چين تهيه مي شود) Jiao Tong(ژياو تانگ اين ليست توسط دانشگاه  2). آموزشي 
هاي جهان انجام هاي اين كشور با ساير دانشگاهبوده كه توسط چين با هدف تعيين فاصله سطح علمي دانشگاهعظيمي 

بندي وجود دارد كه عمده آنها به انتقادهاي شديدي نيز به اين رده. طرف بودن شده استپذيرفته است و در آن سعي بر بي
  .بندي دارندترين نقش را در اين رتبهگردند، براي مثال علوم طبيعي مهممعيارهاي آن بر مي

دانشگاه برتر جهان را بر اساس دو ليست باال و همچنين  100ليست  2006آمريكا در سال  Newsweekنشريه 
  .هاي دانشگاه و مقدار تحقيقات تهيه و منتشر كردهاي كتابخانهتعداد كتاب

 Cybermetricsساالنه توسط  Webometricsبندي رده Lab بندي شود و ليست رتبهانيا تهيه ميدر اسپ
مقدار محتواي علمي، در ! (هاستبندي اين ليست، سايت دانشگاهمعيار رده. در خود دارد 5000هاي جهان را تا رتبه دانشگاه



 

مركز تحقيقاتي  5000دانشگاه و  15000اين ليست از بين ) دسترس و نمايان بودن دانشگاه و تاثير سايت دانشگاه بر علم 
توانند موقعيت هايي كه سطح يك نيستند، بر اساس اين ليست ميادعاي اين ليست بر آنست كه دانشگاه. انتخاب شده است

  .فعلي خود در جهان را بدست آورند و از وضعيت خود باخبر شوند

ي بر رو 4ناميست كه يك موسسه تحقيقاتي معتبر در پاريس(PRWU)  ٣"هاي جهانبندي تخصصي دانشگاهرده"
دانند، زيرا معيار اصلي اين ژياوتانگ ميبندي دانشگاه بندي را مكمل رتبهكارشناسان اين رتبه. بندي خود گذارده استرتبه
اند، درحالي كه دانشگاه ژياوتانگ التحصيل شدهاست كه از يك دانشگاه فارقهاي بزرگ جهان تعداد مديران كمپانيبندي رده

اند، از ليستي موسوم به شركتهاي بزرگي كه در اين ليست شركت داده شده .ركز داردبر روي معيارهاي آكادميك تم
Fortune Global 500 شركت بزرگ جهان را در بر دارد 500اند كه انتخاب شده.  

الزم به ذكر است كه چندين  .تر باشدتر و موثقبندي ژياوتانگ از مابقي علميرسد كه ردهدر اين ميان به نظر مي
المللي وجود دارند كه به دليل اعتبار متوسط و يا كم آنها در اين مختصر از ذكر آنها خودداري بندي ديگر نيز در عرصه بينرده

 1مقايسه كلي بين اين رده بندي ها بر روي دانشگاه هاي معتبر دنيا به ضميمه دانشگاه شهيد بهشتي در جدول   .ايمكرده
  :قابل مشاهده است

Webometrics 
 انيااسپ

PRWU  
 پاريس

THES ‐ QS   
  انگليس

ARWU 
 چين

 نام دانشگاه

3  1  1  1    دانشگاه هاروارد
Harward University 

2  3  19-6 -5-7=9* 2    دانشگاه استنفرد
Stanford University 

5  84  6    بركلي –دانشگاه كاليفرنيا   3
Univ. California Berkeley 

  )انگلستان(دانشگاه كمبريج   4  2  4  27
Univ. Cambridge 

  دانشگاه ام آي تي  5 *5=4-10- 2- 3  7  1
Massachusetts Inst. Tech 

  دانشگاه آكسفرد  10  2  11  37
Oxford University 

 دانشگاه توكيو  19  16  2  54

Tokyo Univ.  
 ---   ---   ---   ---  ..................................................  
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100  
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  دانشگاه شهيد بهشتي
Shahid Beheshti Univ. 

   سيستم معتبر 4توسط ) به ضميمه دانشگاه شهيد بهشتي( جهان معتبر هاي رده بندي دانشگاه – 1جدول 
  و ميانگين 2004 ، 2005، 2006، 2007لهاي هاي سارتبهچپ به  راست به ترتيب از *



 

  :بنديموسسات رده

  : ARWUتانگ شانگهاي و معيار دانشگاه ژياو) الف
در ادامه به بررسي متد امتيازدهي اين . بندي در ميان موسسات، متعلق به همين موسسه استمعتبرترين معيار رده

  :5پردازيمموسسه مي

معتبرترين جايزه (دانشجوياني كه از يك موسسه آموزشي، جايزه نوبل يا مدال فيلدز تعداد  :كيفيت آموزش .1
 % )10( . يرندبگ) رياضيات 

 :كيفيت دانشكده .2

a.  20(  .كاركنان يك موسسه كه جايزه نوبل يا مدال فيلدز بگيرندتعداد( % 

b.  20( . مرجع واقع شده باشند  6به كراتزمينه اصلي كه  21تحقيقاتي در( % 

 :خروجي مقاالت .3

a.  كه كامال در براي موسساتي % 20اين ( % )20( . نشر شده باشند  7علوم طبيعيمقاالتي كه در زمينه
 )شود زمينه علوم طبيعي كار ميكنند در نظر گرفته نمي

b.  مقاالتي كه در دو فهرستSCI 8  وSSCI 9 1700و  6400اين دو فهرست شامل . ( ليست شده باشند 
 % )20( ) المللي هستند ژورنال علمي و تكنولوژي بين

تقسيم بر تعداد كاركنان ) پارامترهاي بااليي(ي بازدهي و كارايي يك موسسه آموزش علم: كارايي و بازدهي سرانه .4
تعداد كاركنان فقط براي تعداد كمي از كشورها بدست آمدند، براي همين اين معيار براي كشورهايي ( آن موسسه 

 % )10( . ) ها داده استمثل كشور ما جاي خود را به قبلي

  :پردازيمدر ادامه به تحليل اين متدلوژي مي

اذعان داشت كه در صورتي كه اطالعات خام را بر  Scientometrics 10مقاله چاپ شده در نشريه يك  2007در سال  •
 !آيدبندي شانگهاي بدست نمياساس متدلوژي باال تحليل كنيم، نتايج رده

 تعدادي. امتناع ورزيدند ARWUبندي از شركت در رده، موسسات آموزشي سطح بااليي در آمريكا و كانادا، 1995از سال  •
 :از مهمترين آنها عبارتند از

o  دانشگاهReed دانشگاه ": اعالم داشتReed ها را زير سوال بندي دانشگاهفعاالنه متدولوژي و سودمندي رده
موسسه آموزش عالي هنري كشور بوده  10برد، البته با درنظر داشتن اين امر كه اين دانشگاه در ليست مي

مبني بر اينكه  1994در سال  Wall Streetه افشاء حقيقت ژورنال با توجه ب Reedنگراني دانشگاه . است



 

هاي معرفي كنند تا در در ليست باالتر بيايند و در برنامهبندي را دستكاري ميموسسات خاصي اطالعات رده
آن موقع دانشگاه مذكور، اعالم داشت كه  رئيس" .شودها جاي بهتري داشته باشند، بيشتر و بيشتر ميدانشگاه

 .داند و هيچ كدام از فرمهاي ارسالي را باز نخواهد گردانيدموسسه وي اين تحقيقات را معتبر نمي

پس از  Reedهر دو اعالم كردند كه رتبه دانشگاه  Reedو  Rolling Stone، 97پس از اين اعالم در اكتبر 
  11.عدم ارسال فرمها، به صورت مصنوعي پايين آمد

بندي براي ما، اين آمد عدم شركت در بازي رتبهمهمترين پي"اعالم داشت كه  Reedدانشگاه  در انتها رئيس
  ".بوده كه توانستيم فلسفه آموزش خود را پيگيري نماييم، نه فلسفه يك خبرنامه را

o  گروهي از دانشجويان دانشگاه معتبر  96در سالStanford  گروهي را براي حمايت از جنبش دانشگاه ،
Reed اين گروه كه با نام   12.تاسيس كردندFUNC ها نيز طرفداراني پيدا شد، بين ديگر دانشگاهشناخته مي

بندي چيزي به پيچيدگي و تغير آموزش گروهي از دانشجويان كشور كه باور دارند رده"كرد و معروف شد به 
ها بنديين ردهدانشجويان همچنين ادعا داشتند كه ا" .دانشگاهي با چند عدد، كاري بسيار مختصرگرايانه است

ها بجاي فعاليت در جهت توسعه سطح علمي و آموزشي دانشجويان، در جهت شود مسئولين دانشگاهباعث مي
 .بهبود امتياز خود تالش كنند

o  رئيس دانشگاه  97در سالAlma ها را تحريم بنديدانشگاه خواست تا شركت در رده 480، آالن استون، از
پرسد، تا چه مقدار از همان يك هاي يك دانشگاه سوال ميا از يك چهارم تواناييبندي تنهكنند، زيرا اين رده
پاسخ دادند % 84بندي درباره روش كار آنها سوال كرد، اندركاران رتبهوي سپس از دست. چهارم را تاثير دهد

- درمورد دانشگاهكنند اعالم داشتند كه سعي مي% 44كنند آشنا نيستند و بندي ميكه با دانشگاهاني كه رده

رسد كه تعداد كمي در نهايت استون اذعان داشت كه اينطور به نظر مي. شناسند راي سفيد دهندهاي كه نمي
 13!مانندهاي معمولي باقي ميراي براي دانشگاه

o  هاي خاصي قرار اين صفحه در برابر معرفي": گفت، استنفرد صفحه در سايت خود قرار داشت كه مي98در سال
استنفرد . كننده و غيردقيق هستندها به شدت گمراهاين رتبه. كه سعي دارند با رتبه دانشگاه را بشناساننددارد 

باور دارد كه اطالعات اين صفحه درباره دانشگاهش، كه بدون هيچ فرمول خاصي قرار داده شده، بهترين راه را 
 ".آوردبراي آشنايي دانشجويان با اين دانشگاه فراهم مي

o اه دانشگMaclean  هاي كانادا را بندي خود را راه اندازي كرد تا دانشگاه، سيستم رده2006كانادا در سال
در مقابله با اين امر رئيس دانشگاه آلبرتا اعالم كرد در حمايت از جريان ايجاد شده در آمريكا، . بندي كندرتبه

ديگر زمان آن رسيده كه اين ي تاكيد كرد و. بندي را تحريم خواهند كردهاي كانادا نيز اين ردهدانشگاه
 14.را زير سوال ببريم الشعاع پول هستندموسسات غير آكادميك كه در واقع تحت

 

 



 

  :نيستند ARWUهاي ما در ليست چرا دانشگاه

ر تا البته اين معيا) به كنار % 30. ( جايزه فيلدز و نوبل جزو اهداف ما نيست و بيشتر در جامعه علمي غرب رقابت دارد •
  .تواند سطح علمي عمومي را نشان دهدحدودي نشاندهنده سطح علمي باالي يك موسسه آموزشي است  و نمي

شود نيز هاي آمريكايي تهيه ميمقاالتي كه ويژه ژورنال. توانند به شدت مرجع باشندمقاالت ايراني كه فارسي هستند، نمي •
  )ديگر% 20. (ي، ما فرهيخته نداريمهاي مهم غربضمنا در بسياري از رشته. معدود هستند

ها و همچنين عدم وجود مراكز تحقيقاتي بروز المللي باشند نيز به دليل تحريممقاالتي كه در فهرستهاي معتبر بين •
  % ) 20. ( متعدد، معدود هستند

  .سرانه براي كشور ما در نظر گرفته نشده است% 10 •

  .شودي است كه متاسفانه در كشور رشته سطح پايين تلقي ميدر باقي هرچه داريم از همان مقاالت علوم طبيع

هاي اياالت دانشگاه اين ليست، از دانشگاه 500رسد كه قسمت عمده با توجه به موارد مذكور، بديهي به نظر مي
متوسط يك  زند، اما در برآورد حدها را خوب رقم ميدر واقع اين ليست حد باالي دانشگاه. متحده و كشورهاي فعالي باشند
  .كنددانشگاه تقريبا هيچ كاري نمي

  :)  THES‐QS(  Quacquarelliو   Times Higher Educationموسسه ) ب
شوند، مانند روزنامه گاردين يا هاي انگلستان منتشر ميبه صورت عمده توسط روزنامه THES‐QSبندي نتايج رده

هاي خوبي دارند، به طور رسمي به تعريف و در اين ليست نيز رتبه هاي انگلستان كهموسسات و دانشگاه 16 15.روزنامه تايمز
  19 18 17.اندتمجيد از اين روش پرداخته
رئيس كدام «كند، مانند ليست در موارد مختلفي از تحصيالت تكميلي ليست تهيه مي THESالزم به ذكر است كه 

) رويكردهاي مختلف (تاي آن  5الي 2تر اين موسسه كه دانشگاه بر 10ضمنا در ليست .» گيرددانشگاه بيشترين دستمزد را مي
 THESمتدولوژي . 20گرفته است 99.5ام 10را دارا هستند و فقط دانشگاه  100از  100تاي اول امتياز  9از انگلستان هستند، 

  :ها به شرح زير استبندي دانشگاهبراي رده

  % )40( نظردهي عمومي افراد آكادميك  •

 % )10(  نظر استخدام كنندگان •

 % )5( المللي دانشكده امتياز بين •

 % )5( المللي دانشجويان امتياز بين •

 % )20( سرانه دانشجو به دانشكده  •

 % )20( سرانه دانشكده به ارجاعات مقاالت  •



 

شود كه اين گفته مي. بندي درگرفته است، مخالفت شديدي با اين رده2004از هنگام اولين انتشار اين ليست در سال 
هاي باال را كسب هاي بريتانيا رتبهگرا نيست و خودمحور است، يعني طوري در نظر گرفته شده است كه دانشگاهست شموللي

قرار دارند، در  5تا  1 هايهاي همه ساله اين موسسه در ردهدانشگاه بريتانيا به صورت بارزي در ليست 3تا  2همچنين . كنند
‐THESاز متد  ARWUليست . تاي اول ديگر ليستها نيز جايي ندارند10مابقي آنها در حالي كه به غير از دانشگاه كمبريج 

QS 22 21. تر است ، هرچند كه تمايل شديدي به علوم طبيعي داردمورد قبول  

عالوه بر اين، ايراد . مورد نكوهش قرار داشته%) 40(اين ليست همواره به دليل توجه بيش از حد به نظردهي عمومي 
هاي افراد بنا شده وزن اين ليست بر روي نظرسنجي%  50. ه اين ليست وارد است دقيق نبودن متدولوژي آن استديگري كه ب

  .است، در حالي كه نه دقيقا معلوم است اين افراد كيستند و يا چه سواالتي از آنها پرسيده شده است

 195تا  72از چين از رتبه  Fudanانشگاه د. اشكال ديگري كه به ليست مذكور وارد است، متغير بودن نتايج آن است
ارتقا  56به  173اياالت متحده از  Emoryدانشگاه . تناوب داشته است 146تا  55از استراليا نيز از  RMITجابجا شده است، 

  .است رفته 127به  59از همان كشور از  Purdueپيدا كرده و 

رتبه  THES‐QSشود، در ليست به شدت ضعيف تلقي مي در حالي كه استراليا از نظر سيستم آموزش عالي در جهان
الزم به ذكر است كه نشريات گاردين و تايمز در استراليا . ( سوم در جهان را داراست و از كانادا، آلمان و ژاپن جلوتر است

  23 . )مخاطبين فراواني دارند

رو يك ليست دنباله THES‐QSيست با توجه به اظهار نظر الكس اوشر، مدير موسسه سياستهاي آموزشي آمريكا، ل
ARWU توان به نتايج اين ليست زياد اتكا كردبنابراين نمي 24. است.  

دهد كه شانس كمي را براي دانشگاه برتر جهان ارائه مي 200تنها ليستي از  THES‐QSبايد توجه داشت كه ليست 
  .بايست در اين ليست جاي داشته باشده ايران ميتوان ادعا كرد كگذارد، اما به جرات ميهاي ايران باقي ميدانشگاه

  

  :PRWUاي بندي حرفهرده) ج
توسط لوئي  1783اين موسسه آموزش مهندسي در سال . شودمنتشر مي Mines ParisTechاين ليست توسط 

در آمريكا به ترتيب تاي آنها  450شركت بزرگ دنياست، كه  500بر مبناي مديران  PRWUليست . شانزدهم تاسيس شد
، شش شركت در زمينه نفت فعاليت 2007تاي اول اين ليست در سال  10از . قرار دارند) 80(و ژاپن )  195( ، اروپا ) 176(

  25.كنند و سه شركت در زمينه اتوموبيل سازي مشغول به فعاليت هستندمي

بلكه به صنعت  26ادميك نيست، زيرا واضح است كه معيار اين ليست آكميپردازبه تحليل بيشتر اين ليست نمي
  .دما در عرصه مربوط به آن جايگاه خاصي نداركشور و  گرددمنطقه بر مي

  



 

  :27Webometricsبندي رده) د
در حالي   .آيد، معيار اصلي آن ميزان فعاليت و تاثير وب سايت يك دانشگاه استبندي بر ميهمانطور كه از نام رده
 Webometricsها به غير از بنديباطات آكادميك در جهان داشته است، هيچ كدام از ردهكه وب تاثير قابل قبولي را در ارت

  .انداز اين معيار بهره نجسته

بسياري از موسسات مهم و ) فعاليت خود را آغاز كرده است  2004وبومتريكز از سال ( حتي تا چند سال پيش 
ها و موسسات تحقيقاتي بزرگ ميليونها صفحه ا امروزه دانشگاههاي كوچك و با اطالعات بسيار كمي داشتند، امبزرگ سايت

  .كنندهاي متعدد، محققان فراوان و دانشجويان فعال بروزرساني مياينرنتي را توسط دپارتمان

. ادعاي وبومتريكز بر آن است كه وب سايت كامل و قوي رابطه مستقيم با كيفيت تحصيلي يك دانشگاه دارد
  : كندرا در عناوين زير مطرح مي وبومتريكز اين موضوع

  :فعاليت سايت يك دانشگاه

 .دهداي را نشان ميفراواني امكانات رايانه  •

 .دهدسواد عمومي تعامل با اينترنت را نشان مي •

 .دهدسياستهاي داخلي دانشگاه مبتني بر آزادي بيان و دموكراسي را نشان مي •

 .دهدشان ميالمللي را نهاي بينرقابت براي ورود در عرصه •

 .دهدهمكاري جهت دسترسي آسان و  آزاد عالقمندان به علم را نشان مي •

  :كند كهقرار داشتن اطالعات كامل فعاليت يك دانشگاه در سايت آن، كمك مي

 .دار و هدفمند كنندهاي خود را جهتدانشجويان آن دانشگاه فعاليت .1

 .با يك دانشگاه آشنا شوند خواهند دانشگاه انتخاب كنند بيشتردانشجوياني كه مي .2

 .هاي مرتبط به راحتي بتوانند همكاران دانشگاهي بيابندشركت .3

 .موسسات نيازمند اطالعات روز علمي بتوانند به راحتي به اين منبع دست يابند .4

اي هترين و موثرترين راه در دسترس قرار دادن اطالعات و فعاليتاگرچه غني كردن وب سايت يك دانشگاه، كم هزينه
اين . ها سايتي در حد چندصد صفحه با اطالعاتي كمتر از چندين مگابايت دارندهنوز بسياري از دانشگاه آكادميك است،

  .كنندآموزان يك مدرسه برابري ميسايتهاي گاها با سايتهاي شخصي دانشجوياني از آن دانشگاه و يا حتي دانش

سازد، اين حقيقت است كه سايبرمتريكز براي ل اتكاتر از ديگر معيارها مييكي از معيارهايي كه وبومتريكز را معتبرتر و قاب
كند، بلكه خود از روي اينترنت توانمندي آن كند و اطالعاتي طلب نميبندي به موسسه آموزشي فرمي ارسال نمياين رده



 

وبومتريكز تمركز عمده خود را بر همچنين . شودبنابراين جاي تبليغات و القائات بسيار كمتر مي. كندموسسه را بررسي مي
اما محتواي غير ... ) مانند مقاالت، خالصه مقاالت كنفرانسها، تزها، گزارشات و ( دهد روي محتواي علمي مستقيم قرار مي

هاي ها و سمينارها، كتابخانهافزارهاي مديريت دوره، مستندسازي كارگاهمانند نرم(دهد مستقيم را نيز مد نظر قرار مي
  ... )اي، صفحات شخصي و هاي داده، چندرسانهجيتال، پايگاهدي

  :Webometrics 28متدولوژي
  :فرمول محاسبه رتبه به شرح زير است

 holar+ 1xSc ichFiles+ 1xR ize+ 2xS 4xVisibillity  =رتبه  

هاي ديگر به آن سايت كه از طرف) inlinks(تعداد لينكهاي منحصر به فرد ورودي به يك سايت ): Visibillity( نماياني
نتايج  .آيدبدست مي Exaleadو  Yahoo! ،Live Searchاين آمار از طريق موتورهاي جستجوي . اندسايت داده شده

  .شوندشوند و سپس تركيب ميبراي ماكزيمم نتايج مي 1جستجو نرماليزه لگاريتيم به عدد 

نتايج . آيدبدست مي Exaleadو  Liveو  Yahooو  Googleتعداد صفحاتي كه از چهار موتور جستجوي  ):Size( اندازه
-سپس براي هر دامنه اينترنتي، نتيجه مينيمم و ماكزيمم حذف مي. شوندبراي ماكزيمم نتايج مي 1نرماليزه لگاريتمي به عدد 

 .شوندشوند و باقي نتايج جمع مي

بر روي  PPTو  PDF ،PS ،DOCا فرمتهاي فايلهاي مرتبط به مسائل دانشگاهي كه ب ):Rich Files(فايلهاي غني 
  .شوندليست شده و پس از نرماليزه شدن مانند متدهاي قبلي، محاسبه مي Googleسايت وجود دارند با استفاده از 

. و مقاالت يك دامنه دانشگاهي را دارد به امكان ليست كردن تعداد ارجاعات Googleپژوهشگر  ):Scholar(پژوهشگر 
  .ر نتايج لحاظ شده استاين معيار نيز د

قابل توجه است كه با توجه به فارسي بودن عمده مطالب موجود بر روي سايتهاي ما، موتورهاي جستجو كه منبع اصلي اين * 
  .دهندبندي هستند نتايج قابل توجهي را ارائه نميرده

 تعدادي از) 2جدول (  در ادامه. دارند تايي آن حضور 5000هايي از ايران در ليست وبومتريكز تنها معياريست كه دانشگاه
 :ايمهاي ايران و رتبه آنها در وبومتريكز را آوردهدانشگاه

 

 

 

 

  



 

  اندازه  29دانشگاه  رتبه
Size 

  نماياني
Visibillity 

 غني فايلهاي
Rich Files 

 پژوهشگر
Scholar 

  678  731  1509  1469  دانشگاه تهران  1083

  1995  1747  2168  2869  دانشگاه شريف  1869

  543  2730  3085  2145  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  2085

  138  1961  3822  1422  دانشگاه علوم پزشكي تهران  2132

  639  2810  2765  3273  دانشگاه شيراز  2169

  IPM(  3903  2420  2453  2150(مطالعات رياضيات و فيريك  موسسه  2275

  1558  2587  4152  2097  دانشگاه علم و صنعت ايران  2659

  3720  3211  2880  3611  دانشگاه اصفهان  2752

  1882  1706  3235  5268  دانشگاه صنعتي اميركبير  2762

  2238  1730  4155  2751  دانشگاه فردوسي مشهد  2777

  1353  3346  4195  2458  دانشگاه تربيت مدرس  2851

  2200  3278  3066  4903  دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي  2888

  911  2292  4904  3101  لوم پزشكي شيرازدانشگاه ع  3071

  5443  5696  2742  2599 دانشگاه شهيد بهشتي تهران  3081

  Webometricsهاي ايران توسط سيستم رده بندي دانشگاه – 2جدول 
  .شد كه مابقي آن آورده نشدمي 4916دانشگاه ديگر از ايران تا رتبه  13اين ليست شامل * 
  
  

  هادانشگاهتعداد   تعداد كشورها  30قاره

  3988  57  اروپا
  3456  47  آسيا
  5022  52  آمريكا
  512  58  آفريقا

  96  26  اقيانوسيه
  Webometricsها و موسسات آموزش عالي بر حسب قاره توسط سيستم تعداد دانشگاه – 3جدول 



 

 :تحليل داده هاي جدول
گل كار خود را بهتر از كادر دانشگاه در به غير از دو مورد دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي شريف، پژوهشگر گو •

اين مورد در دانشگاه شهيد بهشتي نشاندهنده آنست كه كادر سايت ! نماياندن تواناييهاي دانشگاه انجام داده است
 .انددانشگاه تالش خوبي را در اين جهت داشته

- دليل كلي اين امر را مي. بوده است در تمام موارد غير از دانشگاه شهيد بهشتي، نماياني سايت از رتبه كلي ضعيفتر •

المللي توان فارسي بودن سايتهاي دانشگاه و عدم وجود نسخه انگليسي آنها دانست كه باعث شده ارجاعات بين
ها ها رتبهبندي دارد، ضعيفتر بودن نمايانياز آنجايي كه نماياني بيشترين وزن را در رتبه. محدودي به آن وارد باشد

 .داده است را به شدت كاهش

. هاي مختلف تفاوتهايي دارند، اما اين آمار در دانشگاه شهيد بهشتي تقريبا دوبرابر رتبه استفايلهاي غني در دانشگاه •
اند، اما در واقع همين فايلهاي غني هستند كه مقصد ارجاعات بندي داشتهاگرچه فايلهاي غني ضريب يك را در رتبه

 .گيرندو نماياني سايت قرار مي

هاي معتبر ايران اما واقعا جايگاه دانشگاه 31آسيا قرار دارد 110انشگاه اول ايران يعني دانشگاه تهران، در رتبه حدود د •
 .المللي نيز كامال مشهود استاز جمله دانشگاه تهران بسيار باالتر از اينست و در مجامع بين

اي را كسب بينيهاي قابل پيشرسي بودن اكثر آنها، رتبههاي ايراني با توجه به فاتوان ادعا كرد كه دانشگاهدر كل مي
ها بايد حتما در نظر داشته باشند كه در دنياي الكترونيكي امروز، سايت يك دانشگاه اولين و مسئولين دانشگاه. كرده اند

مناسبي خواهد  مراجعه كننده داخلي و خارجي است و سرمايه گذاري  هرچه بيشتر در اين زمينه بازدهي آخرين مرجع هر
  .داشت

براي مثال .  هاي دانشگاهي امري ضروريسترسد وجود تيم ترجمه و مخاطب نگري عمومي براي سايتضمنا به نظر مي
كند كه اين امر بسياري از ها و منوها استفاده ميبراي نمايش زيرگروه Javascriptسايت دانشگاه شهيد بهشتي عمدتا از 

به عنوان مثال . موتورهاي جستجو فاقد امكان بررسي نتايج اسكريپتها هستند. سازدسايت محروم ميمخاطبين را از استفاده از 
  32.كه رتبه اول در وبومتريكز را از آن خود كرده، به شدت ساده و در عين حال كاراست MITسايت دانشگاه 

  :در خاتمه
و  33سال سابقه 800دانشگاه دانشگاه كمبريج با حدود  هاي برتر جهان مانندهاي ما قابل مقايسه با دانشگاهشايد دانشگاه

نباشند، اما مسلما  35 34 2008ميليارد دالر در سال  38.7سال سابقه و بودجه تحقيقات غيرسودده  400يا دانشگاه هاروارد با 
العاده قپذيرش فو. دانشگاه جهان قرار ندارند 15000در ميان  4000الي  2000هاي آنطور كه بررسي شد در جايگاه

  .اي بر اين ادعا باشدتواند صحههاي معتبر دنيا ميهاي معتبر ما در دانشگاهدانشجويان دانشگاه

- هاي بزرگ دنيا با نظام ما را ناديده گرفت كه خواسته و ناخواسته تاثيري در نتايج ردهتوان دشمني قدرتبه هر حال نمي

نا كشور ما در زمينه تكنولوژي و فناوري نوپاست و به سرعت در حال رشد ضم. گذاردهاي فوق و حتي معيارهاي آنها ميبندي
هاي ما به تمامي ليستهاي معتبر راه پيدا كنند، البته با حفظ سياستهاي اميد بر آنكه در سالهاي آتي رتبه دانشگاه .است

  .آموزشي داخلي و عدم تاثير پذيري از اين ليستها



 

  تخصصي واژه نامه –ضميمه الف 

  صفحات  تعريف  واژه
Times Higher 

Education (THES) 
انتشارات تخصصي در لندن كه در مورد مسائل مربوط به آموزش 

  عالي انتشار مطلب مي كند
  و2و1

Quackquarelli 
Symonds (QS)    

دانشگاه  500ساالنه ليست  THESكمپاني بين المللي كه به موسسه 
  .برتر جهان را ارائه مي دهد

  6و5و2و1

Academic Ranking of 
World Universities 

  5و4و3و2و1  ليست رده بندي دانشگاه ها كه اعتبار بيشتري دارد

Jiao Tong   دانشگاهي در شانگهاي كه ليستARWU 4و3و2و1  را تهيه مي كند  
Newsweek  ليست دانشگاه هاي برتر جهان  2006نشريه اي آمريكايي كه از سال

  را ارائه مي دهد
1  

Cybermetrics Lab   موسسه اي در اسپانيا كه ليستWebometrics  8و7و1  را ارائه مي دهد  
Webometrics   10و9و8و2و1  دانشگاه برتر جهان بر اساس وب سايت آنها 5000ليست  

Professional Ranking 
of World Universities

ليست رتبه بندي دانشگاه هاي جهان بر اساس تعداد مديران فعال 
 Mines ParisTechتحصيل از دانشگاه توسط فارق ال

  7و2و1

Fortune Global 500 2  شركت بزرگ جهان را در خود دارد 500ليستي كه  
  4و3  معتبرترين جايزه تحقيقاتي در رياضيات  Fieldsمدال 

Scientometrics 3  يك نشريه آموزش عالي در آمريكا  
Reed University  4و3  ا رده بندي ها به مخالفت برخاستدانشگاهي مستقل در كانادا كه ب  

FUNC  4  گروه دانشجويي مخالف با سياستهاي رده بندي دانشگاه ها  
Mines ParisTech  6  توسط لوئي شانزدهم تاسيس شده 1783موسسه آموزشي كه در  

Visibility  معياري بر اساس تعداد لينكهايي كه در اينترنت به يك سايت خاص
  اشاره مي كنند

  9و8

Size   معياري بر اساس تعداد صفحاتي كه از يك سايت در نتايج جستجوي
  موتورهاي جستجوي معروف يافت مي شوند

  9و8

Rich Files   معياري بر اساس تعداد فايلهاي متني و اطالعاتي غني مانند فايلهاي
  PDFپاورپوينت، ورد و 

  9و8

Scholar   فعاليت هاي يكي از سرويسهاي گوگل كه گروه بندي و ساماندهي
  آموزش عالي را ميسر مي سازد

  9و8

IPM  9  موسسه مطالعات رياضيات و فيزيك ايران  
Javascript 10  زبان اسكريپتينگ و برنامه نويسي تحت صفحات وب  
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