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توسط گروه پژوهشي به همين نام در دانشگاه گرانادا در اسپانيا انجام  SCImago بندي نظام رتبه

 كه بر اساس تعداد مقاالت علمي موسسات آموزش عالي كشورهاي مختلف موجود در بانك شود مي

ترين  جديدترين و جامع بندي يكي از اين رتبه. كند بندي مي ا را ارزيابي و رتبهه آن Scopus اطالعاتي

 نسخه اين  سومين. جهان است ها و موسسات پژوهش محور در بندي پژوهشي دانشگاه هاي رتبه نظام

  موسسه از سراسر جهان است كه 3042  ميالدي منتشر شده است شامل2011بندي كه در سال  رتبه

اخيرا اين نظام . بندي و طبقه بندي شده است سازماني و براساس مناطق جهاني گروهبه پنج بخش 

را به چهار شاخص قبلي براي ) تخصصي و ميزان تعالي نمايه(بندي دو شاخص جديد عملكردي  رتبه

  .ها افزوده است دانشگاه ارزيابي دستاوردهاي پژوهشي

 

 :بندي عبارتند از خصوصيات بارز اين رتبه

هاي پژوهش محور در  ها و ساير سازمان در اين نظام از دانشگاه :يد بر فراگيري در سراسر جهانتاك  •

 .شود هاي مختلف متعلق به پنج قاره جهان استقبال مي ماموريت  هاي مختلف و با اندازه

 و بندي خود را بر اساس فيلتر كردن دهد تا رتبه برنامه به كاربران اجازه مي اين: مشتري مداري  •

 گيري يا مقايسه موسسات بر اساس نياز، همچنين با اندازه. موارد تهيه شده طراحي كنند تركيب

 .سازد مي گيري در ابعاد مختلف پژوهشي را فراهم فرآيندهاي ارزيابي كاربران، امكان تصميم

، Scopus علمي يعني بانك در اين نظام با استفاده از بزرگترين بانك اطالعات: جامعيت اطالعات  •

 .داشت به نتايج قابل اعتماد، دقيق و جامعي دسترسي خواهيم

  ها شاخص

 4عملكرد موسسات تحقيقاتي از  دهد، به منظور بررسي  اين موسسه نشان مي 2011گزارش جهاني 

   علمي موسسات و استنادهايي دريافتي هاي ها بر اساس خروجي اين شاخص. كنند شاخص استفاده مي

بندي را ارائه خواهد  بيشتري در زمينه اين نظلم رتبه گيري، بينش درك چگونگي محاسبه و اندازه. است

 .كرد

  ميزان برونداد علمي -1

شود، توانايي  مي برونداد علمي به صورت تعداد مقاالت علمي كه در مجالت دانشگاهي معتبر منتشر

اندازه موسسه و پروفايل محققان و  ي مانندعوامل. دهد موسسه يا دانشگاه را در توليد دانش نشان مي

  .دهد تاثير قرار مي ساير عوامل ديگر، ارزش برونداد علمي ايشان را تحث

  هاي بين المللي ميزان همكاري -2

المللي از  ها و موسسات آموزش عالي را براي برقراري ارتباطات بين دانشگاه مندي اين شاخص توان

 .دهد  كه با همكاري موسسات خارجي توليد شده است را نشان ميدستاوردهاي پژوهشي طريق نسبت

از يك  هاي پژوهشي موسساتي كه وابستگي آنها شامل آدرس بيش امتيازها بر اساس تحليلي خروجي

 .شود كشور است محاسبه مي



 ميزان تعديل شده اثر -3

 به منظور محاسبه عادالنه .دهد موسسه يا دانشگاه را بر جوامع علمي نشان مي اين شاخص، تاثير علمي

. شود مي تاثير، اثر اندازه موسسات و تعداد پژوهشگران آن بر برونداد پژوهشي حذف و تعديل اين

موسسه و ميانگين تاثير  معيار تاثير نرمال شده اثر يك موسسه، مقايسه بين ميانگين تاثير علمي يك

 .سازد مي جهاني انتشارات موسسه در همان زمان را ممكن

   ميزان انتشارات كيفي دانشگاه -4

شود، در اين شاخص مورد  مجالت آكادميك معتبر دنيا منتشر مي سهمي از انتشارات يك موسسه كه در

 هستند كه در  مجالت در نظر گرفته شده براي اين شاخص، مجالتي. گيرد مي محاسبه و توجه قرار

 .دگيرن قرار ميSCImago  طبقه بندي شده توسط اولين چارك

 


