سيستم رتبه بندي  HEEACTتايوان
ایي ًظبم رتبِ بٌذی ،ارزیببی ٍ رتبِ عولکرد هقبالت علوی  ٥٠٠داًشگبُ برتر در سراسر جْبى را ًوبیش هی
دّذ .سِ هعيبر بر اسبس  8شبخظی کِ برای ارزیببی کلی عولکرد هقبالت علوی داًشگبُ در ایي ًظبم رتبِ
بٌذی هَرد استفبدُ قرار گرفتِ است .هعيبرّب عببرتٌذ از:
 .1عولکرد یب بْرُ ٍری تحقيقبت ()%20
 .2تبثير تحقيق () %30
.3

پژٍّش ّبی برتر()%50

سيستن رتبِ بٌذی  HEEACTبر رتبِ بٌذی هبتٌی بر هقبالت علوی تبکيذ دارد .تبکيذ بر عولکرد پژٍّشی ،شبخض ّبی ایي سيستن رتبِ بٌذی را ًسبت بِ شبخض ّبی سٌتی از
قبيل اعتببر داًشگبُ کِ تَسظ داٍراى هٌعکس هی شَد ٍ یب تعذاد برًذگبى جَایس ًَبل کِ توبیل بِ تَجِ بِ داًشگبُ ّبی بب سببقِ عَالًی ٍ یب داًشگب ّْبی کشَرّبی تَسعِ یبفتِ را
دارًذ ،عيٌی تر هی سبزد HEEACT .رتبِ بٌذی علوی داًشگبّْبی جْبى را در سبل  2٠٠٧آغبز کرد ٍ رتبِ بٌذی هبتٌی بر رشتِ را در سبل 2٠٠٨هٌتشر سبخت HEEACT .در
رتبِ بٌذی هَضَعی در زهيٌِ علَم ٍ هٌْذسی در سبل  2010پيشرٍ بَد .در سبل  HEEACT ، 2011رتبِ بٌذی  ٥٠٠داًشگبُ برتر را بر اسبس عولکرد کلی هٌتشر کردً .تبیج رتبِ
بٌذی رشتِ ای ٍ هَضَعی بِ طَرت جذاگبًِ اعالم هی شَد.
ایي سيستن رتبِ بٌذی ،دادُ ّبی کوّی برگرفتِ از ًوبیِ استٌبدی علَم (ً ٍ )SCIوبیِ استٌبدی علَم اجتوبعی ( )SSCIرا برای ارزیببی عولکرد برًٍذاد پژٍّشی داًشگبُ ّب بِ
طَرت هقبالت علوی هَرد استفبدُ قرار هی دّذ.
شاخص هاي مورد استفاده دراين سيستم رتبه بندي بر ويژگی هايی تاکيد دارند که اين ويژگی ها به شرح زير است:
 .1تبکيذ بر کيفيت تحقيق

شبخض ّبی ارزیببی کيفيت تحقيقبت (تبثير تحقيقبت ٍ تحقيقبت برتر)  ٪ ٨٠از اهتيبز عولکرد را بِ خَد اختظبص هی دّذ .ایي شبخض بر اسبس تعذاد استٌبدّب ٍ ّ h-indexب
هی ببشذ.
ً .2رهبل سبزی اًذازُ داًشگبُ ّب ٍ یب تعذاد اعضبی ّيبت علوی
تبثير اًذازُ بر ًتبیج ًظبم رتبِ بٌذی غير قببل چشن پَشی است ،بِ خظَص زهبًی کِ تعذاد هقبالت بِ عٌَاى تٌْب شبخض برًٍذاد پژٍّشی در ًظر گرفتِ شذُ است .از آًجب کِ تعذاد
هقبالت ارتببط ًسدیکی بب تعذاد اعضبی ّيئت علوی دارد ،بِ کبرگيری شبخض تعذاد هقبلِ ّب اغلب بِ ًفع داًشگبُ ّبی بسرگتر است .ایي سيستن رتبِ بٌذی ،ایي ًقض را بب ترکيب
هيبًگيي تعذاد استٌبدّب ٍ  h-indexدر هحبسبِ اهتيبز عولکرد داًشگبُ تظحيح هی سبزد .گٌجبًذى دٍ شبخض ،کِ بب ّن  % 3٠اهتيبز کل برای آى ّب درًظرگرفتِ شذُ است ،تَازى
ارزیببی کوی ٍ کيفی تحقيقبت را فراّن هی سبزد ٍ عولکرد داًشگبُ را بذٍى در ًظر گرفتي اًذازُ آى هحبسبِ هی کٌذ.
 .3هحبسبِ عولکرد پژٍّشی کَتبُ هذت داًشگبُ
ایي هعيبر (کِ  ٥٥درطذ ًورُ را بِ خَد اختظبص هی دّذ) ،هقبیسِ عيٌی تر بيي داًشگبّْبی بب سَابق تبریخی هتفبٍت را تضويي هی کٌذ.
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