نظام رتبهبندی لیدن
نظام رتبهبندی لیدن به رتبهبندی دانشگاهها از لحاظ علمی و در پنج زمینه اصلی میپردازد:
 علوم سالمت و زیست پزشکی
 ریاضیات و علوم کامپیوتر
 علوم فیزیک و مهندسی
 علوم اجتماعی و انسانی
 علوم زیستی و زمین
دانشگاهها برای قرارگیری در رتبهبندی لیدن نیاز به درخواست ندارند بلکه تمامی دانشگاههایی که حداقل
 1000مقاله نمایه شده دارند در این رتبهبندی لحاظ می شوند .در رتبهبندی لیدن تمامی انتشارات که به
صورت  research articleو  review articleدر پایگاه ا سنادی  web of scienceدر فا صله زمانی
سالهای  2011تا  2014ثبت شده است؛ درنظر گرفته میشود.

شاخصهای وابسته به اندازه و مستقل از اندازه
تمامی شااااخ ها در نظام رتبهبندی لیدن دو نوع می باشاااند؛ وابساااته به اندازه و مساااتقل از اندازه.
شاخ های وابسته به اندازه ،اندازهگیری دقیق تعداد مقاالت منتشر شده یک دانشگاه میباشد درحالیکه
امکان مقایسااه دانشااگاههای کوچک با دانشااگاههای بزرگ با شاااخ های مسااتقل از اندازه بهتر فراه
میشود.

شاخصهای تاثیر رتبهبندی لیدن
 تعداد و نسبت مقاالت پراستناد دانشگاه در  %1مقاالت پراستناد در همان سال و در همان زمینه
()P Top 1%, PP Top 1%
 تعداد و نسبت مقاالت پراستناد دانشگاه در  %10مقاالت پراستناد در همان سال و در همان زمینه
()P Top 10%, PP Top 10%

 تعداد و نسبت مقاالت پراستناد دانشگاه در  %50مقاالت پراستناد در همان سال و در همان زمینه
()P Top 50%, PP Top 50%
 تعداد کل و متوسط استنادها به مقاالت یک دانشگاه ()MCS ,TCS
 تعداد کل و متوسط استنادها به مقاالت یک دانشگاه براساس رشته و سال ()MNCS ,TNCS

شاخصهای همکاری رتبهبندی لیدن
 تعداد و نسبت مقاالت یک دانشگاه با همکاری یک یا چند سازمان دیگر
)P(collab) ,PP(collab
 تعداد و نسبت مقاالت یک دانشگاه با همکاری دو یا چند کشور دیگر
)P(int collab) ,PP(int collab
 تعداد و نسبت مقاالت مشترک یک دانشگاه با فاصله جغرافیایی کمتر از  100کیلومتر
)P(<100 km) ,PP(<100 km
 تعداد و نسبت مقاالت مشترک یک دانشگاه با فاصله جغرافیایی بیشتر از  5000کیلومتر
)P(>5000 km) ,PP(>5000 km

روش شمارش
شاخ

تاثیر در رتبهبندی لیدن میتواند به دو روش شمارش کامل و شمارش جزء به جزء محا سبه

شاود .در شامارش کامل به تمامی مقاالت وزن برابری داده میشاود .در شامارش جزء به جزء به مقاالت
م شترک ن سبت به آنهایی که غیر م شترک اند؛ وزن کمتری داده می شود .برای مثال اگر در آدرسهای
یک مقاله ،از پنج آدرس ،دو آدرس آن به یک دانشگاه مربوط باشد ،وزن این مقاله  0.4 = 2/5در شاخ
تاثیر دانشگاه خواهد بود.

تجزیه و تحلیل روند
بهمنظور تجزیه تحلیل روند ،رتبهبندی لیدن آمار را فقط برای مقاالتی که در  5سااال قبل را که منتشاار
شاادهاند درنظر نمیگیرد بلکه آمار مقاالت پنج دوره قبل را ه فراه میکند .به عنوان مثال تنها مقاالت
 2011تا  2014را بررسی نمیکند بلکه مقاالتی که در دورهای قبل نظیر ،2010-2007 ،2009-2006 :
 2013-2010 ،2012-2009 ،2011-2008را ه فراه میکند .برای هر دوره اسااتنادها تا پایان سااال
بعد از دوره محا سبه می شود .به این ترتیب که برای دوره  2006تا  ،2009تمامی ا ستنادها تا پایان سال
 2010محاسبه میشود.

منبعwww.leidenranking.com :

