نظام رتبه بندی سایماگو 6102
موسسه رتبهبندی سایماگو( )SIRاز سال  ، 9002یکبار در سال به رتبهبندی دانشگاهها و موسسات علمی -پژوهشی
جهان میپردازد .این نظام هر بار بیش از  0000رتبه دانشگاهی  ،موسسات دولتی ،خصوصی ،آموزش عالی و بهداشتی و
 ...را اعالم میکند.
سایماگو توسط یک شاخص ترکیبی که شامل سه مجموعه رتبهبندی پژوهشی ،نوآوری و تاثیر اجتماعی میباشد ارزیابی
را انجام میدهد  .در هر سه محور ارزیابی امتیازی بین  0تا  000را شامل میشوند که هرچه امتیاز هر موسسه تحقیقاتی
یا دانشگاهی کمتر باشد ارزش بیشتری را دارد.
در این نظام ،رتبه جهانی شامل مجموعه تمامی موسسات میباشد ،بدین منظور که احتساب رتبه تمامی موسسات با هم
لحاظ می گردد و تنها مختص موسسات دانشگاهی نخواهد بود .در این رتبهبندی اطالعات هر شاخص در بازه زمانی 0
ساله که از  9سال قبل منتشر کرده اند را جمعآوری میکند .به استثناء شاخص وبسنجی که تنها از اطالعات سال قبل
استفاده میشود.
تنها موسسات تحقیقاتی و یا دانشگاههایی در این رتبهبندی مورد ارزیابی قرار میگیرند که حداقل  000مقاله در بانک
اطالعاتی  Scopusمنتشر کرده باشند.
در راستای اهداف رتبهبندی سایماگو  ،منابع مورد استفاده در هر شاخص ،عالوه بر  Scopusکه برای شاخص پژوهشی
استفاده میشود ،از منبع  PATSTATبرای تخمین شاخص نوآوری و نیز از Googleو  Ahrefبرای شاخص
مشاهدهپذیری وب نیز استفاده میشود.
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 % 8تعداد مقاالت علمی نمایه شده در پایگاه اطالعاتی داده Scopus
تعداد مقاالت علمی موسسه که با همکاری سایر موسسات بینالمللی تهیه
%9
شده است
نسبت مبانگین تاثیر علمی بر مبنای ضریب تاثیر مقاالت منتشر شده یک
دانشگاه نسبت به تاثیر متوسط دنیا می باشد .نسبت نرمال شده  0.8بدین
 % 01معنی است که این موسسه یا دانشگاه کمتر از میانگین جهانی استناد صورت
گرفته است .و نسبت نرمال شده  0.1به معنای این است که میانگین استناد
به این دانشگاه یا موسسه  10درصد بیش از میانگین جهانی است.
تعداد مقاالت منتشر شده یک دانشگاه یا موسسه در مجالت معتبر علمی
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جهانی( % 90برتر)  ،برابر با رتبهبندی مجالت در سایماگو
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درصد مقاالت علمی یک موسسه یا دانشگاه که در  00درصد برتر مقاالت
 % 9دارای باالترین استناد در حوزه تحقیقاتی خود دارند .این شاخص جهت
اندازه گیری خروجی مقاالت با کیفت یک موسسه یا دانشگاه مییاشد
شاخص رهبری علمی نشان دهنده مقدار خروجی مقاالت یک موسسه یا
دانشگاه بوده است ،که آن موسسه در تولید آن نقش مهمی را داشته است.
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در اصل این شاخص تعداد مقاالتی که نویسنده آن به موسسه تعلق دارد را
مشخص میکند.
نسبتی از مقاالت در نرخ تعالی که موسسه یا دانشگاه نقش اصلی در تولید
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آن را دارد.
مجموع تعداد نویسندگان مقاالت یک موسسه که در یک بازه زمانی
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مشخص ،به تولید مقاالت علمی پرداختهاند.
تعداد خروجی های علمی منتشر شده یک موسسه که بر اساس پایگاه
% 90
اطالعاتی  PATSTATدر اختراعات به آنها استناد شده است.
درصدی از کل خروجیهای علمی یک موسسه که در اختراعات به آنها
%0
استناد شده است .بر اساس پایگاه اطالعاتی PATSTAT
تعداد صفحات مرتبط با آدرس اینترنتی) (URLموسسه یا دانشگاه بر اساس
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Google
تعداد لینکهای ارجاع شده به سایت موسسه یا دانشگاه بر اساس پایگاه
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اطالعاتی Ahref
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