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 سخن آغازين 

بندی مراکز آماوزش عاا ی به اهمیت روز افزون ارزیابی و رتبهبا توجه 

ی تاراز در دنیا و تالش و رقابت این مراکز برای تبدیل شدن به دانشگاه هاا

کارد جهانی موجب شد تا نیاز به ابزاری ملی جهت ارزیابی همه جانباه عمل

ها و موسسات پژوهشی در کشور بیشتر از همیشاه احساا  علمی دانشگاه

سیر مها نظام های رتبه بندی با شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشگاهگردد. 

ها قادرناد ها نشان می دهند. بدین ترتیب دانشگاهرشد و ارتقا را به دانشگاه

د با آگاهی همه جانبه از نقاط ضعف و قوت خویش مسیر رشد و تعا ی خاو

 را ترسیم نمایند.

فعا یات دارناد   های رتبه بندی که در ساح  جهاانیهم اکنون نظام

ی تنها تعداد محدودی از دانشگاه های برتر کشاور را تحات پوشاش ارزیااب

ه های کشور فرصت حضاور و بررسای همااند و دیگر دانشگاهخود قرار داده

ایگااه پجانبه خود و شناسایی رقبای ملی  منحقه ای  و جهانی ندارناد.  ا ا 

اساا  شااخص هاا و بار 1389( از سال ISCاستنادی علوم جهان اسالم )

ای آمااوزش عااا ی رمعیارهااای مصااوم ششاامین نشساات  فااوز ا عاااده وز

 کشورهای اسالمی در عربستان  به صورت ساالنه دانشاگاه هاا و موسساات

 پژوهشی کشور را مورد رتبه بندی قرار داده است. 

دانشاگاه و موسساه پژوهشای  159در این گزارش نتایج رتباه بنادی

 1394-95اساتنادی علاوم جهاان اساالم در ساال کشور که توسط پایگاه 

این پایگاه  رتباه بنادی فاوز را بارای کلیاه  هر چند .انجام شد  آمده است

واحد( انجاام و نتاایج آن را باه  353واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی )شامل 
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رتباه بنادی فاوز  بار اساا  پانج معیااار طور مجزا اعاالم کارده اسات. 

ا مللاای  تسهیااالت و امکاناات و فعا یات پژوهاش  آماوزش  وجهاه باین

 1394-95اقتصادی محاسبه شده است. در روش شناسی ساال  -اجتماعی

های گ شته صورت گرفات. ایان تغییراتی مهم نسبت به روش شناسی سال

سال گ شته و بازخااورد  5تغییرات به د یل تجربیات حاصل از رتبه بندی 

بنادی میل کننده پرسشنامه رتباهها و موسسات تکدریافت شده از دانشگاه

ها در بسیاری از رتبه بنادی هاای اعمال گردید. مسأ ه تغییر روش شناسی

ای و ملای نیاز اماری طبیعای ا مللی  منحقاهمعتبر در سحوح مختلف بین

تلقی می شود.   ا این تغییارات نقاش مهمای را در تغییار نمارات و رتباه 

 1394-95رتباه بنادی ساال  در اناد.دانشگاه هاا و موسساات ای اا کارده

های رتبه بنادی در راساتای تخصصای نماودن آن هاا تغییراتی در شاخص

صورت پ یرفت. هاد  از ایان تغییارات توجاه باه شااخص هاای منادر  

درسیاست های کالن علم و فنآوری ابالغی توساط مقاام معظام رهباری و  

ارتقاای هاای علمای و کماه باه رشاد و توجه بیشتر به بعد کی ی فعا یت

 ها بوده است. سح  عملکردی دانشگاه

 هاای باه شااخص 1394-95بخش مهم تغییارات رتباه بنادی ساال 

ها گردند. در روش شناسی اخیر مدارک علمی دانشگاهبندی مربوط میرتبه

و موسسات پژوهشای کشاور در پایگااه هاای باین ا مللای وم آو سااین  

(WOS و نیز پایگاه استنادی علوم جهاان اساالم )(ISC)   در طاول زماان

سات کاه ا مورد نظر قرار گرفتاه اسات. ایان امار باد یل آن 2014-2010

بسیاری از حوزه هاای موضاوعی از جملاه علاوم انساانی  اجتمااعی  هنار  
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کشاورزی و پزشکی نتایج پژوهشی خود را در مجالت معتبار ملای منتشار 

 می نمایند. 

ن به  مقاالت منتشر شده در مجالت وزن بیشتری نسابت باه همچنی

و داغ  ها داده شاده و نیاز مقااالت پراساتنادمقاالت ارایه شده در کن ران 

 نسبت به دیگار مقااالت و همچناین مقااالت منتشار شاده درمجاالت باا 

 قرار گرفته اناد نسابت باه دیگار Q2و یا  Q1کی یت تر که در دسته های 

یشاتری اختصااص داده شاده اسات. تو یادات علماای هاای بمجاالت  وزن

 باا ضاریب مت ااوتی Letterو  Article  Note Reviewها با نوع دانشگاه

اناد. نسبت به مدارک دیگر در محاسبه شاخص هاای مربوطاه  حااد شاده

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسساات نیاز بار حساب مرتباه علمای 

اد کتاب اناد. تعادت اوتی دریافت کردهاستاد  دانشیار و استادیار وزن های م

تهیه شده اعضای هیئت علمای  تعاداد طارح هاا و قراردادهاای پژوهشای  

د تعداد مجالت علمی  تعداد قحب های علمی  مراکز داناش بنیاان و تعادا

ه مقاالت مشترک بین ا مللی نیز از شاخص های دیگری هستند که در رتبا

 اند.قرار گرفته  ISCبندی در جمع شاخص های رتبه 1394-95بندی سال

الزم به ت کر است که اساسا نظام هاای رتباه بنادی ابزارهاایی بارای 

تعیین وضعیت موجود دانشگاه در مقایساه باا ساایر دانشاگاه هاا هساتند. 

که حضور و کساب رتباه مناساب در ایان نظاام هاا بار جا م علیرغم این

اصارار بار ارتقاای رتباه و دانشجویان بین ا مللی نیز موثر است  اما تاکیاد 

باشد. در مقابل بهتار اسات بعنوان یه هد  راهبردی صحی  نمی دانشگاه

شگاه محوریت یابد و در این سازی دانا مللیهای بینتوجه به  کلیه شاخص
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ا مللای  باه طاور بندی بینهای رتبهارتقای جایگاه دانشگاه در نظامصورت 

 کار انجام نیز قرار خواهد گرفت.خود

 

 دکتر محمد جواد دهقانی

 (ISC)سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 

 (RICeST)و رئیس مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري 
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 بندي پايگاه استنادي علوم جهان اسالمگاه جديد رتبهاندازي وبراه

هاد   باوبگاه جدید رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران       

دی نظام رتبه بندی پایگااه اساتنابه  جامعه علمی کشور آسان تردسترسی 

ی ( و اطالعات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشISCعلوم جهان اسالم )

باا  این وبگااه باا طراحای زی .شد اندازیراهur.isc.gov.ir کشور به آدر  

ه متناسااب بااا آخاارین تکنو ااوای روز مایکروسااافت و بااه صااورت دو زباناا

سازی شده و روی هر دستگاه مجهز به مرورگر اینترنت  قابل مشاهده پیاده

ش  است. این وبسایت ظاهر منعح ی دارد و متناسب با اندازه صا حه نماای

هاای گرافیکای آن تغییار خواهاد کارد. بناابراین ابعاد و گاهی ظاهر ا مان

تل ان هماراه  تبلات   های روی گوشی ISCنمایش وبگاه گروه رتبه بندی 

 هوشاامند بااه بهتاارین شااکل ممکاان صااورت هااای کااامویوتر و تلویزیااون

 می گیرد.  

ارزیابی و رتباه بنادی دانشاگاه هاا و موسساات   در وبگاه گروه رتبه بندی

پژوهشی کشور به صورت مجزا در گروه های دانشگاه های جامع   دانشاگاه 

وم پزشاکی  موسساات های صنعتی  دانشگاه های هنر  دانشاگاه هاای علا

پژوهشی و دانشگاه های آزاد اسالمی کشور صورت می گیارد. کلیاه مراکاز 

علمی کشور می توانند باه راحتای باه نمارات دیگار دانشاگاه هاا و مراکاز 

پژوهشی دسترسی و عملکرد علمی خود را به صورت همه جانبه باا رقباای 

 نادی ساالخود مورد مقایساه و تجزیاه و تحلیال قارار دهناد. در رتباه ب

معیاار  5عالوه بار انتشاار نمارات کال  نمارات و رتباه هاا در  95-1394 

هااای ا مللاای  تسااهیالت )امکانااات(  فعا یتپااژوهش  آمااوزش  وجهااه بین

اقتصادی در وبگاه گروه رتباه بنادی نیاز منتشار شاده اسات.  –اجتماعی 
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همچنین ضمن نمایش این نمرات امکاان مرتاب ساازی آن هاا نیاز بارای 

 ان فراهم شده است. کاربر
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 (ISC)روش شناسی رتبه بندي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 

معیاار کلای پاژوهش  آماوزش   5شااخص در قا اب  26به طور کلی 

اقتصاادی  -اجتمااعی هاایتسهیالت و فعا یات -ا مللی  امکاناتوجهه بین

هاا معیارهاا و دهد. این شااخصاسا  رتبه بندی این پایگاه را تشکیل می

ود خاهای علمی دانشگاه هاا را ماورد توجاه ها و فعا یتمهمترین ماموریت

 اند. قرار داده

م ها و معیارهای رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهاان اساالشاخص

بندی تهیاه و در ششامین نشسات وزاری آماوزش توسط متخصصین رتبه

ها ین شاخصکشورهای اسالمی در کشور عربستان نیز تصویب شده است. ا

 هاا وشااخصشاماره یاه گیرند. در جدول هر سا ه مورد بازنگری قرار می

 .آمده است معیارهای این رتبه بندی
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  بندی ملیهای رتبهها و معیارشاخص: 1جدول 

 (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم )

 وزن شاخص معیار

 پژوهش

)وزن 

 (58کل:

A1 کی یت پژوهش 
 10 استناد به مقاالتمیزان 

 4 سهم مقاالت پراستناد

A2 کارایی پژوهش 

 

 

 

 
 

8 

A3 حجم پژوهش 

 تو یدات علمی نمایه شده در

WOS 
15 

 ISC 7تو یدات علمی نمایه شده در 

A4 
تعداد مجالت 

 علمی

تعداد مجالت نمایه شده در پایگاه 
JCR 

3 

تعداد مجالت نمایه شده در 

 ISC JCRپایگاه
2 

A5  2 علمیهیأت تعداد کتب منتشر شده توسط اعضای 

A6 3 هاثبت نامه 

A7 تعداد طرح ها و قرادادهای تحقیقاتی 

 
4 

 

 آموزش

)وزن کل 

:28) 

B1 3 اعضای هیأت علمی دارای جایزه 

B2 
مقاالت  محققین

 و داغ پراستناد

 WOS 3استانداردهای 

 OIC 8استانداردهای 

B3 
 .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک 

 به کل اعضای هیأت )دکتری(
1 

B4 2 اندفارغ ا تحصیالنی که جایزه گرفته 
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 وزن شاخص معیار

B5 

نسبت اعضای هیأت 

بر حسب علمی 

به کل  مرتبه علمی

 اعضای هیأت علمی

 1.5 نسبت استاد به کل

 1 نسبت دانشیار به کل

 0.5 نسبت استادیاربه کل

B6  3 اعضای هیأت علمی به دانشجونسبت 

B7  نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل

 دانشجویان

2 

B8 3 ا مللیدانشجویان دارای جایزه در ا مویادهای بین 

 

 

 وجهه

 بین ا مللی 

 )وزن کل :

10) 

C1 
ضای به کل اعا مللی بیننسبت اعضای هیأت علمی 

 هیأت علمی
1 

C2 1 ا مللی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان بین 

C3 

 .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک 

به کل اعضای هیأت علمی  )دکتری خارجی(خارجی

 )دکتری( .Ph.D دارای مدرک

1 

C4 2 کن ران  ها و همایشهای بین ا مللی 

C5 1 همکاری های بین ا مللی 

C6  4 مقاالتمیزان مشارکت بین ا مللی دانشگاه در تو ید 

-تسهیالت 

 امکانات

 (2)وزن کل :

D1 1 سرانه تعداد عناوین کتام به ازای هر دانشجو 

D2 1 های علمیتعدادموسسات/ مراکز تحقیقاتی و قحب 

فعا یت  

اجتماعی  

اقتصادی و 

 صنعتی

 (2)وزن کل :

 
 

E1  تعداد مؤسسات و شرکت هایspin-off 0.5 

E2 1 تعداد مراکز رشد 

E3 0.5 تعداد مراکز دانش بنیان 
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روش شناسی رتبه بندی ملی پایگاه استنادی علوم جهاان اساالم باه 

 صورت جامع در پیوست این گزارش قابل مشاهده است.

ی اساسی در شاخص های رتبه تغییرات 1394-95در رتبه بندی سال 

بندی در راستای تخصصی نماودن آن هاا صاورت پا یرفت. هاد  از ایان 

 تغییرات توجه بیشتر به بعد کی ی فعا یت های علمی و کماه باه رشاد و

 ارتقای سح  عملکردی دانشگاه ها بوده است. 

 هاای ه شااخصبا 1394-95بخش مهم تغییارات رتباه بنادی ساال 

د و گردند. در روش شناسی جدید به مقااالت پراساتنابندی مربوط میرتبه

داغ نسبت به دیگر مقاالت و همچناین باه مجاالت باا کی یات تار کاه در 

 قرار گرفته اند نسبت به دیگار مجاالت  وزن هاای Q2و یا  Q1های دسته

هاا باا ناوع بیشتری اختصاص داده شاده اسات. تو یادات علمای دانشاگاه

Article  Note Review  وLetter  با ضاریب بیشاتری نسابت باه دیگار

 اند. اعضای هیئات علمایانواع در محاسبه شاخص های مربوطه  حاد شده

تادیار ها و موسسات نیز بر حسب مرتبه علمی استاد  دانشایار و اسادانشگاه

 اند.های مت اوتی دریافت کردهوزن

هیئاات علماای  تعااداد طاارح هااا و تعااداد کتااب تهیااه شااده اعضااای 

ز قراردادهای پژوهشی  تعداد مجالت علمی  تعداد قحب های علمای  مراکا

هاای دانش بنیان و تعاداد مقااالت مشاترک باین ا مللای نیاز از شااخص

در جمع شااخص هاای  1394-95جدیدی هستند که در رتبه بندی سال 

خ پژوهش و نار اند. دو شاخص نرخ رشد کی یتقرار گرفته  ISCبندی رتبه

 ح   شدند. 1394-95شناسی سال رشد کارایی پژوهش نیز در روش
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 هاا وبا توجه به اینکه هام اکناون نیمای از تو یادات علمای دانشاگاه

گردناد  ا ا در موسسات پژوهشی کشور در مجالت معتبر ملی منتشار مای

ر محاسبه تو یدات علمای دانشاگاه هاا و عالوه ب 1394-95بندی سال رتبه

ر دتو یادات علمای نمایاه شاده  آی.ا .آیر مراکز در پایگاه استنادی دیگ

ISC  نیز جهت پوشش بیشتر تو یدات علمی بخصوص در حوزه هایی چون

اده علوم انسانی  اجتماعی  کشاورزی و پزشکی  در رتبه بنادی ماورد اسات 

 اند.قرار گرفته شده

 با توجه به اینکه بخشی از اطالعاات ماورد نیااز رتباه بنادی توساط 

در  دانشگاه ها و موسسات پژوهشی تهیه و از طریق پرسشنامه ا کترونیکای

 1394-95اختیار گروه رتبه بندی قرار می گیرند    ا در رتبه بنادی ساال 

تعداد مستندات ارسا ی از سوی دانشگاه هاا و موسساات پژوهشای کاه باه 

بررسی صحت و سقم اطالعاات بارگا اری شاده توساط رابحاین در منظور 

د. شاپرسشنامه ا کترونیکی رتبه بندی صورت می پ یرد  نیز افازایش داده 

میزان صاحت و ساالمت ایان بخاش از  ISCبدین ترتیب گروه رتبه بندی 

 اطالعات رتبه بندی را تا میزان قابل مالحظه ای ارتقا بخشید.
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 1394-95رتبه بندي سال نکات مهم در خصوص 

است که هر دانشگاه یاا مؤسساه پژوهشای  در  امتیازیکل  امتیاز .1

باا روشای  امتیاازکناد. ایان بندی کساب مایمجموع از شاخص های رتبه

ا مللاای  مخصوص و بر اسا  پنج معیاار پژوهاش  آمااوزش  وجهاه باین

 شود.قتصادی محاسبه میا -تسهیاالت و امکانات و فعا یت اجتماعی

ی مهام نسابت باه روش تغییرات 1394-95در روش شناسی سال  .2

های گ شته صورت گرفت. ایان تغییارات باه د یال تجربیاات شناسی سال

ها و هسال گ شته و بازخاورد دریافت شده از دانشگا 5حاصل از رتبه بندی 

ر بندی اعمال گردیاد. مساأ ه تغییاموسسات تکمیل کننده پرسشنامه رتبه

ا در بسیاری از رتبه بندی هاای معتبار در ساحوح مختلاف هروش شناسی

ن ای و ملی نیز اماری طبیعای تلقای مای شاود.  ا ا ایاا مللی  منحقهبین

ای اا  تغییرات نقش مهمی را در تغییر نمرات و رتبه دانشگاه ها و موسساات

 کرده اند.

راکاز و واحادهای تحات   کلیاه م1394-95بنادی ساال در رتبه .3

در  م نور به د یل تمرکز آموزشی  ارزشایابی و پژوهشایپوشش دانشگاه پیا

اد  حا "دانشگاه پیاام ناور"این دانشگاه  به صورت یکوارچه و تحت عنوان 

 گردیده است.

ر با توجه به ماهیت و فعا یت های مت اوت مراکز آموزشی در کشاو .4

 دانشاگاه هاای جاامع  دانشاگاه هاایزیرگروه  5در  ISCرتبه بندی نتایج 

رائاه ا وهشگاه ها  دانشگاه های هنر و دانشگاه های علوم پزشکیصنعتی  پژ

 می گردد.
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ر دمنبع جهت تهیه اطالعات مورد نیاز خاود  3گروه رتبه بندی از  .5

ده اسات کاه ایان مناابع شاامل پایگااه بهره بر 1394-95رتبه بندی سال 

م استنادی وم آو ساین  )آی.ا .آی(  پایگاه استنادی علاوم جهاان اساال

(ISC ) و اطالعات ارسا ی از دانشگاه ها و موسساات پژوهشای کشاور مای

وساط تشوند. اطالعاتی که از طریق پرسشنامه ا کترونیکی گروه رتبه بندی 

ط رابحین و به صورت آنالین تکمیل می گردد جزو اطالعاتی است که توسا

ار مای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی تهیه و در اختیار گروه رتبه بندی قر

ه کامهمترین اطالعات مورد نیاز رتبه بندی اطالعات پژوهشی اسات  گیرد.

باه  نقش مهمی در نتایج و رتبه دانشگاه ها ای ا می کنند. ایان بخاش نیاز

دی های استناصورت مستقل و توسط کارشناسان گروه رتبه بندی از پایگاه

 گردد. جمع آوری می ISCو  آی.ا .آی

 ارائااه شااده توسااط اطالعااات  1394-95در رتبااه بناادی سااال  .6

ندی ها و موسسات پژوهشی کشور در پرسشنامه ا کترونیکی رتبه بدانشگاه

د. اطالعاات می باشن 1392-1393ا ی  1390-1391مربوط به بازه زمانی 

ز امربوط به فعا یت های پژوهشی دانشگاه ها و موسسات علمی کشاور نیاز 

 تهیاه 2014ا ای  2010در بازه زماانی  ISCو  آی.ا .آیپایگاه استنادی 

 شده است. 

و روش شناسای جاامع رتباه بنادی  ISC پرسشنامه رتبه بنادی  .7

ISC .در پیوست این گزارش ارائه شده است 
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 1395-96رتبه بندي سال 

 هم اکنون ه تمین رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایاران

توسط گروه رتباه بنادی پایگااه اساتنادی علاوم جهاان اساالم در دسات 

 گردد. منتشر می 1396اجراست که نتایج آن نیز در زمستان سال 

بنادی بندی توسط تیم تخصصای رتباهدر این راستا  پرسشنامه رتبه

ISC هاا و مؤسساات پژوهشای ایااران قارار مایتهیه و در اختیار دانشگاه 

ها اهای برای رؤسای کلیه دانشاگگیرد. به منظور انجام این امر  در ابتدا نامه

گاردد کاه در ایان ناماه ضامن ارائاه ؤسسات پژوهشی کشور ارسال میو م

بندی پایگاه استنادی علاوم جهاان اساالم و نحاوه توضیحاتی در مورد رتبه

تکمیل پرسشنامه آنالیان  کلماه کااربری و رماز عباور مخصاوص باه هار 

ها و مؤسساات دانشگاه یا مؤسسه ارائه مای گاردد. ضامناز ازکلیاه دانشاگاه

است شد که جهت تکمیل پرسشنامه  راباط خاود را جهات پژوهشی درخو

وط فرم مرب بندی اعالم نمایند. رابحینایجاد ارتباط با کارشناسان گروه رتبه

بندی تکمیل کرده تا اجازه دسترسای و به مشخصات رابط را در سایت رتبه

ه تکمیل پرسشنامه آنالین به آنان داده شود. بادین صاورت اطالعاات کلیا

دی بنابندی ثبت گردیاد تاا کارشناساان گاروه رتباهپایگاه رتبهرابحین در 

اصال حها و مؤسساات تما  بتوانند در موارد ضروری با رابحیان دانشاگاه

بنادی پاساخگوی بندی  کارشناسان گروه رتبهنمایناد. در طی فرآیند رتبه

اشاند. کلیه سؤاالت و ابهامات موجود در پرسشنامه به رابحین مربوطه می ب

ت از اتمام مهلت تکمیل پرسشنامه و ارسال مستندات الزم جهات اثباا پ 

ها و مؤسساات پژوهشای  تصاحی  صحت اطالعات ارسا ی توسط دانشاگاه

 بندی انجام می گردد.اطالعات به صورت دقیق در گروه رتبه
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  دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور 1394-95بندي سال  رتبه

  پایگااه اساتنادی علاوم جهاان اساالم هاای مهمترین فعا یاتیکی از      

هاای هاا و معیارمراکز پژوهشی کشور بر اسا  شاخص ها وهارزیابی دانشگا

مای دانشگاه هاا و مراکاز عل بندیرتبهتا کنون  1389از سال . مصوم است

 ه اساتیرفتابه صورت ساالنه صورت پ  ISCکشور توسط گروه رتبه بندی 

 .ه اساتدبندی افزوده شرتبهاین های حاضر در و هر سا ه بر تعداد دانشگاه

ر د فعاال هاا بارای حضاورو تمایل دانشاگاه توجهدهنده این افزایش نشان 

راه  های آن به عناوان نقشاهشاخص و است اده از معیارها و ISCبندی رتبه

 هاای ملای و هاای علمای و فنااوری در عرصاهرسیدن باه پیشارفت جهت

دانشاگاه و  159  تعاداد 1394-95رتباه بنادی ساال  درا مللی است. بین

 حضور داشته اند که این تعداد نسبت ISC موسسه پژوهشی در رتبه بندی

داشاته اسات. در نماودار زیار تعاداد  %14رشدی بایش از به سال گ شته 

از  ISCها و موسسات پژوهشی حاضار در نظاام رتباه بنادی ملای دانشگاه

 ده است.تاکنون نمایش داده ش 1389سال 
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 زیرگاروه 5در  ISCرتباه بنادی نتاایج  همانحور که بیشتر اشاره شد

نار و ههاای دانشگاهها  های صنعتی  پژوهشگاههای جامع  دانشگاهدانشگاه

ور میازان حضا 2شماره در جدول  گردد.ارائه می های علوم پزشکیدانشگاه

داده  نماایشهاا زیار گاروهکدام از این هر  ها و موسسات درساالنه دانشگاه

  شده است.
 

 ISC: تعداد دانشگاه های حاضر در نظام رتبه بندی 2جدول 

 سال

95-94 

 سال

94-93 

 سال

93-92 

 سال

92-91 

 سال

91-90 

 سال

90-89 
 نوع دانشگاه

 دانشگاه های جامع 46 46 58 56 63 72

 دانشگاه های صنعتی 13 13 17 14 18 22

 پژوهشیمراکز  9 12 11 14 19 22

 دانشگاه های هنر 3 2 3 3 3 4

 دانشگاه های علوم پزشکی 30 30 34 31 36 39

 مجموع 101 103 123 118 139 159

 

 کشور هاي جامعدانشگاهجايگاه 
 دانشااگاه از دانشااگاه هااای جااامع کشااور در رتبااه بناادی سااال 72

ماورد  63که این تعداد در سال گ شته برابر با اند حضور داشته 95-1394

در را  های گ شاته رتباه اول کشاوردانشگاه تهران همچون سالبوده است. 

تربیات  دانشاگاه .باه خاود اختصااص داده اسات بین دانشگاه های جاامع

مدر   دانشگاه شیراز  دانشگاه فردوسی مشاهد  دانشاگاه تبریاز  دانشاگاه 

ن  دانشاگاه تحصایالت تکمیلای علاوم پایاه شهید بهشتی  دانشگاه اصا ها

هاای دوم به ترتیب در جایگاه کاشانزنجان  دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه 
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 هاایدانشاگاه دو سا ه وضعیت 3شماره جدول  اند.گرفتهتا دهم جدول قرار

 دهد. را نمایش می کشور جامع
 

 1394-95سال  دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی جایگاه: 3جدول 

 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه تهران

   دانشگاه تربیت مدر 

   دانشگاه شیراز

   دانشگاه فردوسی مشهد

   دانشگاه تبریز

   دانشگاه شهید بهشتی

   دانشگاه اص هان

   دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

   دانشگاه بوعلی سینا

   دانشگاه کاشان

   دانشگاه رازی

   دانشگاه مازندران

   دانشگاه گیالن

   دانشگاه یاسو 

   دانشگاه یزد

   دانشگاه شهید باهنر کرمان

   دانشگاه ا زهرا ) (

   دانشگاه سمنان

   دانشگاه پیام نور

   دانشگاه خوارزمی

   دانشگاه شهید چمران اهواز
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

   دانشگاه امام حسین )ع(

   دانشگاه ارومیه

   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

   دانشگاه شهرکرد

   کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه علوم 

   دانشگاه کردستان

   دانشگاه زنجان

   دانشگاه اراک

   دانشگاه خلیج فار 

   دانشگاه بیرجند

   دانشگاه سیستان و بلوچستان

   دانشگاه شاهد

   دانشگاه عالمه طباطبایی

   ایالمدانشگاه 

   دانشگاه ت رش

   دانشگاه بین ا مللی امام خمینی )ره(

   دانشگاه محقق اردبیلی

   دانشگاه مراغه

   دانشگاه  رستان

   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

   دانشگاه دامغان

   دانشگاه گلستان

   دانشگاه حکیم سبزواری

   دانشگاه صنایع و معادن ایران
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه هرمزگان

   دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

   دانشگاه قم

   دانشگاه علم و فرهنگ

   دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

   رفسنجاندانشگاه و ی عصر)عج( 

   دانشگاه زابل

   دانشگاه بنام

   دانشگاه امام صادز )ع(

   دانشگاه جهرم

   دانشگاه بجنورد

   دانشگاه آیت اهلل ا عظمی بروجردی)ره(

   دانشگاه مالیر

   دانشگاه گنبد کاوو 

   منابع طبیعی رامین خوزستاندانشگاه کشاورزی و 

   دانشگاه جیرفت

   جامعه ا مصح ی ا عا میه

   دانشگاه فسا

   دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

   دانشگاه علوم انتظامی

   دانشگاه بین ا مللی امام رضا)ع(

   دانشگاه کوثر

   دانشگاه حضرت معصومه ) (

   دانشگاه قرآن و حدیث

   دانشگاه افسری امام علی )ع(
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه گرمسار

 

 

 کشور هاي علوم پزشکیدانشگاهجايگاه 

از دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت درماان و آماوزش پزشاکی 

علاوم  مورد ارزیابی قرار گرفتند و دانشاگاه ISCدانشگاه در رتبه بندی  39

شکی پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان برترین دانشگاه پز

کشور معرفی شد. دانشگاه علاوم پزشاکی شاهید بهشاتی  دانشاگاه علاوم 

هد    دانشگاه علوم پزشکی مششیراز  دانشگاه علوم پزشکی اص هانپزشکی 

نشاگاه انشگاه علوم بهزیستی و توانبخشای  داد  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

با  انایررمان و علوم پزشکی کعلوم پزشکی مازندران  دانشگاه علوم پزشکی 

 قرار گرفتن بعاد از دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران توانساتند در جماع ده

وضاعیت  4شاماره . جادول دانشگاه برتر علوم پزشکی کشاور قارار گیرناد

 دهد.سح  کشور را نمایش میپزشکی در علوم های دانشگاه

 

 بندیهای علوم پزشکی کشور در رتبهدانشگاه: جایگاه 4جدول 

 1394-95سال 

 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   دانشگاه علوم پزشکی استان اص هان

   شیرازدانشگاه علوم پزشکی 
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

   دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   دانشگاه علوم پزشکی کرمان

   دانشگاه علوم پزشکی ایران

   اهوازدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 

   دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

   دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان

   دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

   دانشگاه علوم پزشکی اراک

   دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

   دانشگاه علوم پزشکی خراسان شما ی

17   دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

   دانشگاه علوم پزشکی ا برز

   دانشگاه علوم پزشکی قزوین

   دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

   دانشگاه علوم پزشکی کردستان

   دانشگاه علوم پزشکی گلستان

   دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

   پزشکی استان بوشهردانشگاه علوم 

   دانشگاه علوم پزشکی گیالن

   دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه علوم پزشکی بابل

28   دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

   دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

   دانشگاه علوم پزشکی فسا

   دانشگاه علوم پزشکی ایالم

   دانشگاه علوم پزشکی قم

   دانشگاه علوم پزشکی جهرم

   دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

   دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

   دانشگاه علوم پزشکی گناباد

   دانشگاه علوم پزشکی دزفول

   دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 کشور صنعتی هايدانشگاهجايگاه 

دانشگاه صنعتی حاضار در  22ر بین د 1394-95در رتبه بندی سال 

گاه   دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دانششریفدانشگاه صنعتی  ISC رتبه بندی

ار دانشگاه برتر صانعتی کشاور قار 3جزو  به ترتیب علم و صنعت توانستند

ین خواجاه نصایرا دو دانشگاه صنعتی  گیرند. دانشگاه های صنعتی اص هان

در بعاد  .جادول را کساب کردناد و پانجمرتباه هاای چهاارم  نیز طوسی

ای هاپژوهش نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست را در بین دانشگاه 

 دو سااا ه وضااعیت  5شااماره جاادول صاانعتی کشااور کسااب کاارده اساات. 

  .صنعتی در سح  کشور را نمایش می دهد هایدانشگاه
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 1394-95های صنعتی کشور در رتبه بندی سال دانشگاه: جایگاه 5جدول 

 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه صنعتی شریف

   دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   دانشگاه علم و صنعت ایران

   دانشگاه صنعتی اص هان

   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ا دین طوسی

   دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   دانشگاه صنعتی شیراز

   دانشگاه صنعتی ما ه اشتر

   دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان

   دانشگاه صنعتی سهند

   دانشگاه صنعتی شاهرود

   دانشگاه صنعت ن ت

   دانشگاه صنعتی ارومیه

   دانشگاه صنعتی همدان

   دانشگاه صنعتی کرمانشاه

   دانشگاه صنعتی اراک

   دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

   دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان

   دانشگاه صنعتی سیرجان

   های نوین آملدانشگاه تخصصی فناوری
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه صنعتی قم

   دانشگاه صنعتی بیرجند
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 پژوهشی اتو موسس هاپژوهشگاهجايگاه 

پژوهشگاه و موسساه پژوهشای کشاور  22تعداد  1394-95در سال 

ت باه نخسامورد رتبه بندی قرار گرفتند که پژوهشگاه دانشهای بنیاادی رت

 همچناین. پژوهشای را از آن خاود کارد اتو موسسا هافهرست پژوهشگاه

 موسساه پژوهشای پژوهشاگاه رویاان  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 

ه های به ترتیب رتب پژوهشگاه مواد و انرایو علوم و فناوری رنگ و پوشش 

وضاعیت  6شاماره اختصاص دادناد. جادول  دوم تا پنجم جدول را به خود

را  1394-95پژوهشگاه و موسساه پژوهشای کشاور در رتباه بنادی ساال 

 یش می دهد.نما

 

 1394-95سال  پژوهشی کشور در رتبه بندی: جایگاه موسسات 6جدول 

 موسسهنام  امتیاز رتبه

1   های بنیادیپژوهشگاه دانش

2   پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

   پژوهشگاه رویان

   موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

   و انرایپژوهشگاه مواد 

   پژوهشگاه ملی مهندسی انتیه و زیست فناوری

   موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

   سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

   پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

   پژوهشگاه بین ا مللی ز ز ه شناسی و مهندسی ز ز ه
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 موسسهنام  امتیاز رتبه

   جوی علوم ملی اقیانو  شناسی وپژوهشگاه 

   پژوهشگاه علوم انسانی و محا عات فرهنگی

   پژوهشکده علوم و صنایع غ ایی

 
موسسه محا عات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت 

 کشور

   پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

   ایرانپژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 

   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

   پژوهشگاه فضایی ایران

   پژوهشکده هنر  معماری و شهرسازی نظر

   بنیاد دانشنامه نگاری ایران

   پژوهشگاه هوا فضا

   پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
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 رـهاي هندانشگاهجايگاه 

اه هنر دانشگاه هنر اسالمی تبریز  دانشگنیز در بین دانشگاه های هنر 

ل تاا رتباه اوباه ترتیاب  تهران و دانشگاه هنر شایرازدانشگاه هنر  اص هان 

 .کسب کردند 1394-95در رتبه بندی سال  چهارم این گروه را

 

 1394-95های هنر در رتبه بندی سال دانشگاه: جایگاه 7جدول 

 نام دانشگاه امتیاز رتبه

   دانشگاه هنر اسالمی تبریز

   دانشگاه هنر اص هان

   دانشگاه هنر تهران

   دانشگاه هنر شیراز

 

ر انتشار امتیازات کل و رتبه هار عالوه ب 1394-95در رتبه بندی سال

زش  دانشگاه  امتیازات دانشگاه ها و موسسات در پنج معیاار پاژوهش  آماو

 وجهاااه باااین ا مللااای  تساااهیالت و نهایتاااا در معیاااار فعا یااات هاااای

 رتباه بنادی باه نشاانیجدیاد گاروه قتصاادی بار روی وبگااه ا -اجتماعی

ur.isc.gov.ir نمایش داده شده است.  
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 روش شناسی رتبه بندي ملی پايگاه استنادي علوم جهان اسالم: پیوست
 

 بندی ملیهای رتبهها و معیارشاخص

 نوز شاخص معیار

 پژوهش
 (58)وزن کل:

A1 
کی یت 
 پژوهش

 10 میزان استناد به مقاالت
 4 سهم مقاالت پراستناد

A2 8 کارایی پژوهش 

A3 حجم پژوهش 
 WOS 15 تو یدات علمی نمایه شده در

 ISC 7تو یدات علمی نمایه شده در 

A4 
تعداد مجالت 

 علمی

تعداد مجالت نمایه شده در پایگاه 
JCR 

3 

 تعداد مجالت نمایه شده در پایگاه
ISC JCR 

2 

A5  2 علمیهیأت تعداد کتب منتشر شده توسط اعضای 
A6 3 هاثبت نامه 

A7 4 تعداد طرح ها و قرادادهای تحقیقاتی 
 

 آموزش

 (28)وزن کل :

B1 3 اعضای هیأت علمی دارای جایزه 

B2 
مقاالت  محققین

 و داغ پراستناد
 WOS 3استانداردهای 

 OIC 8استانداردهای 

B3 
 .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک 

 به کل اعضای هیأت )دکتری(
1 

B4 2 اندفارغ ا تحصیالنی که جایزه گرفته 

B5 

نسبت اعضای هیأت 
بر حسب مرتبه علمی 
به کل اعضای  علمی

 هیأت علمی

 1.5 نسبت استاد به کل
 1 دانشیار به کلنسبت 

 0.5 نسبت استادیاربه کل

B6 3 نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو 

B7 
نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل 

 دانشجویان
2 
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B8 3 ا مللیدانشجویان دارای جایزه در ا مویادهای بین 
 

 
 وجهه بین ا مللی

 (10 )وزن کل :

C1 
ضای به کل اعا مللی بیننسبت اعضای هیأت علمی 

 هیأت علمی
1 

C2 1 ا مللی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان بین 

C3 

 .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک 
به کل اعضای هیأت علمی  )دکتری خارجی(خارجی

 )دکتری( .Ph.D دارای مدرک
1 

C4 2 کن ران  ها و همایشهای بین ا مللی 
C5  1 ا مللیهمکاری های بین 
C6 4 تمیزان مشارکت بین ا مللی دانشگاه در تو ید مقاال 

 

 مکاناتا-تسهیالت

 (2)وزن کل :
D1 1 سرانه تعداد عناوین کتام به ازای هر دانشجو 
D2 1 های علمیتعدادموسسات/ مراکز تحقیقاتی و قحب 

 

فعا یت اجتماعی  
 اقتصادی و صنعتی

 (2)وزن کل :

E1  تعداد مؤسسات و شرکت هایspin-off 0.5 
E2 1 تعداد مراکز رشد 
E3 0.5 تعداد مراکز دانش بنیان 

 

 پژوهش 

معیااار پااژوهش یکاای از مهمتاارین معیارهااای مااورد محاساابه در 

ا مللاای هااای بینباشااد کااه هماننااد بساایاری از نظامبناادی حاضاار میرتبه

اختصااص داده اسات. ایان  بندی  بیشترین وزن را در مجموع به خودرتبه

معیار شامل ه ت شاخص کی یت پژوهش  کارایی پژوهش  حجم پاژوهش  

تعداد مجالت علمی  تعداد کتب تهیه شده توساط اعضاای هیاأت علمای  

باشاد. هاد  از هاا و قراردادهاای تحقیقااتی می ها و تعداد طارحنامهثبت

و ید داناش ها  سنجش میزان موفقیت مؤسسات در تبکارگیری این شاخص

ها و مؤسسات پژوهشی است. به عنوان یکی از مأموریت های اصلی دانشگاه

ا مللی کاه به د یل ماهیت وضعیت نشر و چاپ مقاالت علمی در سح  بین
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طی ی از داوری تا چاپ مقا ه را در بر دارد و همچنین نوساانات موجاود در 

به این دساته از این زمینه  در جهت کنترل این نوسانات و به منظور محاس

 های فراتر از یه سال در نظر گرفته شده است.ها  دورهشاخص

 

 )کیفیت پژوهش( A1شاخص  .1

ارزیابی کی یت پژوهش در مقایسه با متوسط کی یت تحقیقات جهانی 

سانجیده اساتناد و میازان مقااالت پراساتناد و داغ با بکاارگیری شااخص 

ی کمای  مهمتارین هادر میاان شااخص شود. در حاال حاضار اساتنادمی

هاای توانند در دورهاندازه گیری کی یت پژوهش است. استنادها می شاخص

مختلف زمانی صورت گرفته باشاند.  ا ا کی یات پژوهشای توساط میازان 

 گردد.استنادات به صورت زیر محاسبه می

A1-1 = 
    تعداد ارجاعات 2014-2010 به مقاالت 2010-2012

  تعداد مقاالت 2010-2012
 

همچنین کی یت پژوهش توسط سهم مقاالت پراستناد و داغ موسسه 

گیری قرار می گیرد. مقاالت پراستناد به مقاالتی گ ته شاده نیز مورد اندازه

 نمایااه و اسااتناداتی باااالیی کسااب  ESIسااال اخیاار در پایگاااه  10کااه در 

 شااخه موضاوعی پایگااه 22اند. در محاسبه مقاالت پراستناد  ابتدا در کرده

ESIگیرد. ساو  باا ها بر اسا  سال انتشار و رشته انجام میسازی  نرمال

دارن علاام و ارائااه شااده در پایگاااه طالیااه Percentileاساات اده از جاادول 

مؤسسه اطالعات علمی تامسون رویترز بار حساب ساال یاه حاد آساتانه 

گردد. این حد آستانه  مقاالت پراستناد را که باه  حااد تعاداد مشخص می

 گیرناد را مشاخص درصاد برتار قارار مای 1ستنادات دریافتی در دساته  ا
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سال اخیر در پایگااه  2کند. مقاالت داغ نیز به مقاالتی گ ته شده که در می

ESI  چاپ شده اند و توانسته اند نسبت به دیگر مقااالت اساتناداتی بسایار

شاوند باالیی کسب نمایند. با توجه به اینکه مقاالتی کاه جدیاد چااپ مای

شان  دریافت استناداتی کمتر نسبت به مقاالت قدیمی تار دارناد   ا ا در 

هر شاخه موضوعی جهت نرمال سازی بر اسا  زمان انتشار  ابتادا مقااالت 

 12ماهه قرار می گیرناد و ساو  در  2بر اسا  زمان چاپ در گروه های 

درصاد  0.1گروه موجود  مقاالتی که به  حاد دریافت استناد جزو مقااالت 

گردناد. ساو  برتر قرار دارند مشخص و به عنوان مقاالت داغ معرفای مای

 سهم مقاالت پراستناد و داغ به صورت زیر مورد محاسبه می گردد.

A1-2 = 
تعداد مقاالت پر استناد و داغ  2012-2014

2012 - 2014تعداد مقاالت   
 

A1= (A1-1*0.1) + (A1-2*0.04) 

 

 )کارایی پژوهش( A2شاخص  .2

در یاه باازه معاین زماانی باا مؤسسه یه محققان  یی پژوهشیکارا

 گردد.یمحاسبه م به صورت زیر است اده از این شاخص

A2 = 
2012-2013تعداد مقاالت 

(93-92) میانگین تعداد اعضای هیأت علمی در سالهای تحصیلی )91-90( تا 
 

 )حجم پژوهش( A3شاخص  .3

را ماورد این شاخص حجام تو یادات علمای محققاان یاه مؤسساه 

سا ه محاسابه  دهد. حجم تو یدات علمی در یه دوره سهمحاسبه قرار می

گردد. در محاسابه شااخص حجام پاژوهش مجموعاه تو یادات علمای می
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گیرند. شاخص مورد شمارش قرار می ISCو  WOSموسسات در دو پایگاه 

باه صاورت  WOSتو یدات علمی موسسات نمایه شده در پایگاه اساتنادی 

 می گردد.  زیر محاسبه

 A3-1=  ( 2012-2014 در بازه زمانی WOSتعداد مقاالت)

  Article  Noteا بتااه در محاساابات فااوز تو یاادات علماای بااا نااوع 

Review  وLetter  نوع 1با ضریب  Book  Conference  0.5با ضاریب 

 اند.اعمال شده 0.25و سایر تو یدات با ضریب 

نمایاه  ISCه اساتنادی شاخص تو یدات علمی موسسات که در پایگاا

 شده است نیز به صورت زیر محاسبه می گردد.

 A3-2=  ( 2012-2014 در بازه زمانی ISC تعداد مقاالت)

A3 = (A3-1*0.15)+(A3-2*0.07) 

 )تعداد نشریات علمی( A4شاخص  .4

یکی از شاخص هایی که در ارزیابی عملکرد پژوهشی موسسات نقاش 

بساازایی دارد تعااداد نشااریات علماای اساات کااه دارای نمایااه پایگاااه هااای 

استنادی معتبر می باشند. در محاسبه این شاخص تعاداد نشاریات علمای 

 به صورت زیر محاسبه می گردد. JCRموسسات در پایگاه 

 A4-1=  ( 2014سال  JCRنشریات موسسه در پایگاه تعداد )

نیاز باه  ISCهمچنین تعداد نشریات علمی موسسات دارای نمایاه پایگااه 

 صورت زیر محاسبه می گردد.

 A4-2=  ( 2014سال  ISCJCRنشریات موسسه در پایگاه تعداد )

بااا  Q1تعااداد نشااریات در دسااته  A4-2و  A4-1در هاار دو شاااخص      
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و در دساته  2با ضریب   Q3سته   در د3با ضریب  Q2  در دسته 4ضریب 

Q4  محاسبه می گردند. 1با ضریب 

A4 = (A4-1*0.03) + (A4-2*0.02) 
 

)تعداد کتب منتشر شدده توسدا اعضدای هیدأت  A5شاخص  .5

 علمی(

 این شاخص تعداد کتبی که توسط اعضای هیأت علمی تهیه و در بازه

گرفتاه  برای او ین بار چاپ و منتشر شاده اسات را در نظار 91-93زمانی 

 است. این شاخص به صورت زیر محاسبه می گردد.

 = A5(91-93کتام در دوره زمانی میانگین تعداد ) * 0.02

 

  (هانامهثبت) A6شاخص  .6

هاای دریافات شاده نامهها  میزان ثبتنامهاین شاخص مبتنی بر ثبت

دهاد. ایان شااخص باه صاورت زیار توسط مؤسسه را مورد نظار قارار  می

 گردد.محاسبه می 

 A6=  (91-93ثبت نامه ها در دوره زمانی جمع تعداد )*  0.03

 

 )تعداد طرح ها و قراردادهای تحقیقاتی( A7شاخص  .7

ها و قراردادهای تحقیقاتی دانشاگاه / مؤسساه باا تعداد طرحشاخص 

 به صورت زیر محاسبه می گردد. یه سازمان داخل کشور

 A7=  (91-93در دوره زمانی ی ها و قراردادهای تحقیقاتجمع تعداد طرح)  *0.04
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 آموزش 

ها و مؤسساات های این معیار میزان دستیابی دانشاگاهمجموع شاخص

م تحقیقاتی را به نگهداری و انتشار داناش باه عناوان دیگار مأموریات مها

 دهد.ها مورد ارزیابی قرار میدانشگاه

 )اعضای هیأت علمی دارای جایزه( B1شاخص  .1

کنناده تعاداد اعضاای هیاأت علمای برجساته در این شاخص منعک 

مؤسسه است. این جوایز بر حسب تعداد و سال دریافت آن ماورد محاسابه 

 اند. ضرایب مربوط به هر سال در جدول زیر ارائه شده است.قرار گرفته

 

 وزن دوره زمانی دریافت جایزه ردیف

b1(1) 5  1 1394سال قبل از سال 

b1(2) 6  7.0 1394سال قبل از سال  10تا 

b1(3) 11  0.4 1394سال قبل از سال  15تا 

b1(4) 16  0.2 1394سال قبل از سال  20تا 

 

گردد. شایان ذکار اسات این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه می

های ذکر شده ماورد محاسابه قارار در چهار بخش منحبق با ردیف B1که 

یز د شاامل جاوانشودر این شاخص در نظر گرفته می که. جوایزی گیردمی

هاای فیلادز  باناه توساعه اساالمی  مادال مانند OICا مللی و جوایز بین

سکو  نوبل)به استثناء جایزه صل  نوبل(  فرهنگستان علوم جهان سوم  آیسی

 باشد.می خوارزمی و فارابیرازی  
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B1=( (b1(1)*1) + (b1(2)*0.7) + (b1(3)*0.4) + 

(b1(4)*.0.2))*0.03 

)محققددین مقدداالت پراسددتناد و داغ مبتنددی بددر  B2شدداخص  .2

 OIC)و  WOSاستانداردهای 

ای باا ناام در فرآورده WOSدانشمندان پراستناد مبتنی بر استاندارد 

ISIHighlycited  شوند. عالوه بر اسات اده از ایان فارآورده در معرفی می

گاردد. در نیاز اسات اده می OICمحاسبه ایان شااخص  از اساتانداردهای 

-  نرمال ESIشاخه موضوعی پایگاه  22محاسبه مقاالت پراستناد  ابتدا در 

گیرد. ساو  باا اسات اده از ها بر اسا  سال انتشار و رشته انجام میسازی

ارائه شده در پایگاه طالیه دارن علم و مؤسسه اطالعات  Percentileجدول 

گردد. این علمی تامسون رویترز بر حسب سال یه حد آستانه مشخص می

حد آستانه  مقاالت پراستناد را که به  حااد تعاداد اساتنادات دریاافتی در 

کند. مقااالت داغ نیاز باه گیرند را مشخص میدرصد برتر قرار می 1دسته 

چااپ شاده اناد و  ESIساال اخیار در پایگااه  2ی گ ته شده که در مقاالت

توانسته اند نسبت به دیگر مقاالت استناداتی بسیار باالیی کسب نمایند. باا 

شوند شان  دریافات اساتناداتی توجه به اینکه مقاالتی که جدید چاپ می

کمتر نسبت به مقاالت قدیمی تر دارند    ا در هر شااخه موضاوعی جهات 

ل سازی بر اسا  زمان انتشار  ابتدا مقاالت بار اساا  زماان چااپ در نرما

گروه موجود  مقاالتی کاه  12ماهه قرار می گیرند و سو  در  2گروه های 

درصد برتر قرار دارناد مشاخص و  0.1به  حاد دریافت استناد جزو مقاالت 

تیاب مقاالت پراستناد و داغ بدین تر گردند.به عنوان مقاالت داغ معرفی می

مشخص و نویسندگان آن نیز استخرا  می گردند و سو  این شااخص در 
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بارای  8و باا ضاریب  WOSبرای استاندارد  3دو بخش ذکر شده با ضریب 

 محاسبه خواهد شد. OICاستاندارد 

B2-1= ISIhighycited 
 B2-2=( Top%1رشته( در ده سال گ شته 22)در  (محققین

B2= (B2-1*0.03) + (B2-2*0.08) 
 

 .Ph.Dنسبت اعضدای هیدأت علمدی دارای مددر )  B3شاخص .3

 )به کل اعضای هیأت علمی )دکتری(

ایاان شاااخص  کی یاات آکادمیااه اعضااای هیااأت علماای را ارزیااابی 

 به می گردد.نماید و به صورت زیر محاسمی

B3=
1392-1393در سال تحصیلی  اعضای هیأت علمی با مدر  دکتریتعداد     

 تعداد اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 1392-1393
 * 0.01 

 (اندالتحصیالنی که جایزه گرفتهفارغ) B4شاخص  .4

های ارائه شاده توساط مؤسساه را این شاخص میزان کی یت آموزش

کند که به دانشجویان قبلی مؤسسه ارائه گردیده است. ایان گیری میاندازه

دکتاری  تواند شامل دانشجویان کارشناسی  کارشناسای ارشاد وتعریف می

های زمانی مختلف ضرایب مختل ی تخصیص داده شده که شود  اما به دوره

 در جدول زیر قابل مشاهده است. 
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 وزن دوره زمانی دریافت جایزه ردیف

B4(1) 5  1 1394سال قبل از سال 

B4(2) 6  0.7 1394سال قبل از سال  10تا 

B4(3) 11  0.4 1394سال قبل از سال  15تا 

B4(4) 16  0.2 1394سال قبل از سال  20تا 

 

B4 =( (b4(1)*1) + (b4(2)*.0.7) + (b4(3)*0.4) + 

(b4(4)*0.2))*0.02 
 

)نسبت اعضای هیأت علمی بر حسب مرتبه علمدی  B5شاخص  .5

 به کل اعضای هیأت علمی(

این شاخص باا در نظار گارفتن ساه ساح  علمای اساتاد  دانشایار و 

 گردد.به صورت زیر محاسبه میاستادیار برای اعضای هیأت علمی 
 

B5-1 =  (
میانگین تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادی در دوره زمانی 91-90 تا 92-93 

میانگین تعداد  کل اعضای هیأت علمی در دور زمانی 91-90 تا 92-93 
) 

B5-2 =  (
میانگین تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه دانشیاری در دوره زمانی 91-90 تا 92-93 

92-93تا  90-91 زمانی  میانگین تعداد  کل اعضای هیأت علمی در دور 
) 

B5-3 =  (
92-93تا  90-91 زمانی  میانگین تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادیاری در دوره 

92-93تا  90-91 زمانی  میانگین تعداد  کل اعضای هیأت علمی در دوره 
) 

(B5-3*0.005( + )B5-2*0.01( + )B5-1*0.015 )B3= 
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 (نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو) B6شاخص  .6

گیری کی یات این شاخص نیز یاه شااخص اساتاندارد بارای انادازه

 آموزش است.

B6 = 
تا( 91-90) های تحصیلیدر سال میانگین تعداد اعضای هیأت علمی    (93-92)    

تا( 91-90) های تحصیلیدر سالدانشجویان  کل میانگین تعداد   (93-92)     
*  0.03  

نسبت دانشجویان تحصدیالت تکمیلدی بده کدل  ( B7 شاخص .7

 )دانشجویان

گیری تالش انجام شده توسط مؤسسه جهات هد  این شاخص اندازه

 باشد.تربیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی می

B7 = 
تا( 91-90)  های تحصیلیدر سال میانگین تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی   (93-92)    

تا( 91-90) های تحصیلیدر سالدانشجویان  کل میانگین تعداد   (93-92)     
*  0.02  

 (المللیدانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین) B8شاخص  .8

ایاان شاااخص از طریااق بررساای کااارایی دانشااجویان در ا مویادهااای 

یان کند. ا مویادهاای ماورد نظار اارزیابی میا مللی  کی یت آموزش را بین

عی شاخص  ا مویادهای بین ا مللی یا ا مویادهایی هستند که در سح  وسی

ایب هر یه از این جوایز بر حسب سال دریافت جایزه از ضر شوند.انجام می

 باشد.امتیازی مت اوتی برخوردار است که در جدول زیر قابل مشاهده می

 وزن امتیاز سال ردیف

1 1393 1 

2 1392 8/0 

3 1391 6/0 
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0.03*  [∑ (Awardsi ∗ weighti)
N
i=1 ]  B8= 

 

 المللیوجهه بین

 و مؤسساات تحقیقااتی  هاا مللی بودن دانشگاهرسد که بینبه نظر می

 -حرکت مثبتی در جهت کی یت آموزش  خروجی پژوهش  درک اجتماعی

 اعتبار و خوشنامی دانشگاه است.  فرهنگی و نهایتاز

بده کدل المللدی بیننسبت اعضای هیدأت علمدی ( C1شاخص  .1

 (اعضای هیأت علمی

 ا مللی  فردی است کهدر این شاخص منظور از عضو هیأت علمی بین

ر باشاد گاهی در خار  از کشواا وابسته به دانشیدارای تابعیت خارجی بوده 

 و تادری سال به طور تمام وقت در دانشگاه مشاغول باه ه نیمیو حداقل 

 تحقیق باشد. 
 

C1=
    (92-93) میانگین تعداد اعضای هیأت علمی بینالمللی در سالهای تحصیلی )90-91( تا 

تا( 91-90) های تحصیلیاعضای هیأت علمی در سال کل میانگین تعداد   (93-92)     
*0.01 

 

  )المللی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان بین( C2شاخص   .2

C2 = 
تا( 91-90)  های تحصیلیبین المللی در سالمیانگین تعداد دانشجویان    (93-92)    

تا( 91-90 )های تحصیلیدر سالدانشجویان  کل میانگین تعداد   (93-92)     
* 0.01 
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 .Ph.Dنسبت اعضای هیأت علمدی دارای مددر  ) C3شاخص  .3

 به کل اعضای هیأت علمی دارای مددر  )دکتری خارجی( خارجی

Ph.D. ))دکتری( 

C3=
 (92-93) میانگین تعداد اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدر  دکتری خارجی در سالهای تحصیلی )90-91( تا 

تا( 91-90) های تحصیلیدکتری در سال اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدر  میانگین تعداد   (93-92)    
* 

0.01 
 

 المللی(ینها و همایش های ب)کنفرانس C4شاخص  لل

ا مللای  کارگااه یاا در این شاخص منظور از کارگااه و کن اران  بین

ا مللای ساازماندهی شاده کن رانسی است که توسط دانشگاه در سح  بین

های خاارجی در آن شارکت شارکت کنناده از دانشاگاه 5باشد و حاداقل 

 باشد:ذیل می نحوه محاسبه این شاخص به شرح داشته باشند.

 =C4 (91-93ا مللی در دوره زمانی های بینها و کارگاه)تعداد کل کن ران *   0.02

 المللی(های بین)همکاری C5.  شاخص 5

ی در محاسابه عملیاتی رسام ا مللیبین هایبرنامه منظور از تعامالت

ماورد  تحقیقااتی  قراردادهای رسمی بین دانشگاه یاا مؤسساه این شاخص

 .ا مللای اسات کاه عملیااتی شاده باشادنظر و یه موجودیت خارجی بین

ا مللی شامل مواردی چون قرارداد هاای باین ا مللای  ت ااهم تعامالت بین

 نامه ها و فرصت های محا عاتی استاد و دانشجو می شوند.

 =C5 (91-93مانی زعملیاتی رسمی در دوره  ا مللیبین های)تعداد کل تعامالت برنامه*  0.01
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المللدی دانشدگاه در تولیدد )میدزان مشدارکت بین C6 شاخص.  6

 مقاالت(

ا مللی  میزان همکاری پژوهشگران ایرانای باا منظور از مشارکت بین 

  WOSسایر پژوهشگران در سراسر جهان در تو ید مقاالت علمی در پایگااه

 به صورت زیر محاسبه می گردد. C6باشد. شاخص می

 =C6 (( 2014تا  2012))تعداد مقاالت مشترک با سایر کشورها در دوره زمانی *  0.04

 تسهیالت و امکانات

تسهیالت و امکانات شامل کلیه اموری است که سبب تسهیل فرآیناد 

باشد و در واقاع امکاناات هار دانشاگاه یاا آموزش و پژوهش در مؤسسه می

تسااهیالت و مؤسسااه تحقیقاااتی نشااان دهنااده قاادرت و قااوت آن اساات. 

ای از کتابخانااه گرفتااه تااا آزمایشااگاه و خاادمات امکانااات  طیااف گسااترده

گیارد و  ا ا تعیاین شاود را در بار میمختل ی که به دانشجویان ارائاه می

یان کمیت بسیاری از این موارد نشدنی و یا دشوار است. باا  حااد کاردن ا

نظر گرفتاه های قابل شمارش در مسأ ه  در محاسبه این معیار تنها شاخص

 اند.شده

 )سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو(D1 . شاخص 1

هنده میزان توجه دانشگاه و یا مؤسسه ما کور باه داین شاخص نشان

ای باه اعضاای هیاأت علمای  کتابخانه وابساته و ارائاه خادمات کتابخاناه

 باشد.دانشجویان و سایر محققان خود می

D1 = 
  تعداد کل کتب موجود در سال 93 

     (92-93) میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی 
*  0.01  
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)تعداد موسسداتممراکز تحقیقداتی و ق دب هدای D2 . شاخص 2

 علمی(

مرکز تحقیقاتی  موجودیتی است کاه باا تحقیاق و  /منظور از مؤسسه

 علمی منظور از قحب .اردهای تخصصی سروکار دپژوهش در رشته یا رشته

نهادی است که اعضای هیأت  علمی  دانشاجویان و محققاین برجساته باا 

 یا ایمنحقه ملی  تمرکز بر یه یا چند زمینه تخصصی به فعا یت در سح 

لم  ارائه خادمات  عبایست به تو ید ها میپردازند. این فعا یتمی ا مللیبین

 منجر گردد.  نوآوری و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور

 D2 = (91-93)میانگین تعداد کل مؤسسات/مراکز تحقیقاتی و قحب های علمی در دوره زمانی *   0.01

 

 اقتصادی-فعالیت اجتماعی

بسیاری معتقدند که او ین مسائو یت دانشامندان و داناش پژوهاان  

تر ها در این زمینه فعالارتقای رفاه و آسایش جامعه است و هر چه دانشگاه

 . توان ادعا نمود که اعتبار و مقبو یت آنان نیز باال استباشند  آنگاه می

 (spin-offهای )تعداد مؤسسات و شرکتE1. شاخص 1

ای اساات کااه بااه مرکااز پژوهشاای یااا پژوهشااکده spin-offشاارکت 

 پیشنهاد یه واحد تو یدی یا صنعتی و باا سارمایه آن واحاد جهات انجاام

 .شودهای آن واحد در دانشگاه تأسی  میتحقیقات در حوزه مأموریت

 E1 = (91-93مانی زدر دوره  spin-offهای )میانگین تعداد کل مؤسسات و شرکت* 0.005

 مراکز رشد( )تعدادE2 . شاخص 2

هاای علام و )به صورت مستقل یا در درون پارکمنظور از مرکز رشد 
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است که به منظور حمایات از کارآفریناان  در این شاخص  واحدی فناوری(

شود و با ارائه امکانات و تسهیالت عمومی  زمیناه تحصیل کرده تأسی  می

  .کندهای جدید را فراهم میپا گرفتن شرکت

 =E2 (91-93تعداد کل مراکز رشد در دوره زمانی  )میانگین*  0.01

 )تعداد مراکز دانش بنیان( E3. شاخص 3

منظور از شرکت دانش بنیان موجودیتی است که در راساتای اهادا  

 در سازی تو یدات علمی دانشگاه/موسسهتوسعه اقتصاد دانش محور  تجاری

یاا  موسساه وگردد. اعضای هیأت علمی تاسی  می برتر هایفناوری حوزه

  .بایست دارای سهم ما کیت در شرکت دانش بنیان باشدموسسه می

 =E3 (91-93)میانگین تعداد کل مراکز دانش بنیان در دوره زمانی *  0.005
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ها و مؤسسات تحقیقاتی ايرانبندي دانشگاهپرسشنامه رتبه  

 1394 -ها و مؤسسات تحقیقاتی ایرانبندی دانشگاهپرسشنامه رتبه

 

 :   تعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت -1

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

تعااداد کاال اعضااای هیااأت علماای تمااام وقاات بااا ماادرک تحصاایلی  -2

 : * (Ph.D.دکتری)

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

( .Ph.Dتعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت باا مادرک دکتاری ) -3

 : *کشورهای خارجیفارغ ا تحصیل از 

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 : *تعداد اعضای هیأت علمی بین ا مللی -4

 ا مللاای فااردی اساات کااه دارای تابعیاات عضاو هیااأت علماای بین

خارجی باوده و حاداقل باه مادت یاه نیمساال باه طاور تماام وقات در 

 .دانشگاه/پژوهشگاه مشغول به تدری  و تحقیق بوده است

                                                           
   شود  آمار دانشاجویی  یارائه م 1392-1393آماری که به عنوان مثال برای سال تحصیلی

گردد. این روش را شامل می 1393شهریورماه  31تا  1392هیأت علمی و ... از اول مهرماه 

 باشد.های تحصیلی قبل نیز میشامل سال
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1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 :*تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار -5

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 :*تعداد اعضای هیأت  علمی با مرتبه علمی دانشیار -6

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 :*تعداد اعضای هیأت  علمی با مرتبه علمی استاد -7

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 تعداد کتب تهیه شده توسط اعضای هیأت  علمی دانشگاه: -8

  تعداد کتب که توساط اعضاای هیاأت علمای دانشگاه/موسساه باا

 د. موسسه تا یف  تصنیف و یا ترجمه شده باش دانشگاه/ وابستگی سازمانی

  شناسنامه هر یه از کتب )اطالعاات کتاام شاناختی( باه عناوان

 سامانه بارگ اری گردد.مستندات بر روی 

1393 1392 1391 
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 : *تعداد کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه / پژوهشگاه -9

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 : تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه / پژوهشگاه -10

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 : +1دانشگاه / پژوهشگاه( Ph.D.تعداد کل دانشجویان دکتری) -11

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 

                                                           
   شود  آمار دانشاجویی  یارائه م 1392-1393آماری که به عنوان مثال برای سال تحصیلی

گاردد. ایان روش را شاامل می 1393شاهریور  31تاا  1392هیأت علمی و ... از اول مهار 

 باشد.تحصیلی قبل نیز میهای شامل سال

   ه ها و مؤسسات پژوهشی پزشکی: در ارائه آمار  دانشجویان پزشکی دورقابل توجه دانشگاه

 "دکتری تخصصی"و دوره رزیدنسی به عنوان  "کارشناسی ارشد"دکتری عمومی به عنوان 

 باشند.جویان دکتری مینیز در زمره دانش .Ph.Dشوند. دانشجویان دوره تلقی می

    شااود  آمااار یارائااه م 1392-1393آماااری کااه بااه عنااوان مثااال باارای سااال تحصاایلی

گردد. این را شامل می 1393شهریور  31تا  1392دانشجویی  هیأت علمی و ... از اول مهر 

 باشد.های تحصیلی قبل نیز میروش شامل سال

   دانشجویان پزشکی دوره ژوهشی پزشکی: در ارائه آمار پها و مؤسسات قابل توجه دانشگاه 

 "دکتری تخصصی"و دوره رزیدنسی به عنوان  "کارشناسی ارشد"دکتری عمومی به عنوان 

 باشند.جویان دکتری مینیز در زمره دانش .Ph.Dشوند. دانشجویان دوره تلقی می



 1394-95ن سال ايرا موسسات پژوهشیها و بندي دانشگاهرتبه

49 

 تعااداد دانشااجویان خااارجی شاااغل بااه تحصاایل درمقحااع دکتااری -12

(.Ph.Dدانشگاه / پژوهشگاه )+ *  : 

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 تعداد دانشجویان خارجی شاغل باه تحصایل در مقحاع کارشناسای -13

 : + *ارشد دانشگاه/ پژوهشگاه

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

تعداد دانشجویان خارجی شاغل باه تحصایل در مقحاع کارشناسای  -14

 : *دانشگاه / پژوهشگاه

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

ای تعداد دانشجویان پ یرفته شده دانشگاه / پژوهشاگاه در ا مویادها -15

 نمائید(:بین ا مللی )فقط رتبه اول تا پنجم را گزارش 

 وی  ح ا مستندات ن رات اول تا پنجم ا مویادهای بین ا مللای بار ر

 سامانه بارگ اری گردد.

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

تعداد جوایز ملی و بین ا مللای دریافات شاده اعضاای هیاأت علمای  -16
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 :1393تا  1374دانشگاه / پژوهشگاه برای دوره زمانی 

  جوایز مورد نظر برای این اشاخاص شاامل جاوایز باین ا مللای و ملای

  مصاح ی  (IDB)است: جایزه نوبل  فیلد مدال ها  بانه توساعه اساالمی 

  (TWAS)خااوارزمی  رازی  فااارابی  فرهنگسااتان علااوم جهااان سااوم 

 .IASآیسیسکو  جایزه 

 .ح ا مستندات جوایز بر روی سامانه بارگ اری گردد  

 

 سال 5
 1394از قبل 

 10تا  6
سال قبل از 

1394 

 15تا  11
سال قبل از 

1394 

 20تا  16
سال قبل از 

1394 

    

 

   باازه زماانی اول فاروردین ساال  1394ساال قبال از  5منظور از

 است. 1393ا ی آخر اس ند سال  1389

   بااازه زمااانی زمااانی اول  1394سااال قباال از 10تااا  6منظااور از

 است. 1388اس ند سال ا ی آخر  1384فروردین سال 

  باازه زماانی زماانی اول  1394ساال قبال از  15تاا  11منظور از

 است. 1383ا ی آخر اس ند سال  1379فروردین سال 

  بااازه زمااانی زمااانی اول  1394سااال قباال از 20تااا  16منظااور از

 است.1378ا ی آخر اس ند سال  1374فروردین سال 

 دانشااگاه برنااده جااایزه ملاای و (Alumni)تعااداد فااارغ ا تحصاایالن  -17

 :1393تا  1374بین ا مللی برای دوره زمانی  
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 جوایز مورد نظر برای این شاخص شامل جوایز بین ا مللی و ملای 

  مصاح ی  (IDB)است: جایزه نوبل  فیلد مدال ها  بانه توساعه اساالمی 

  (TWAS)خااوارزمی  رازی  فااارابی  فرهنگسااتان علااوم جهااان سااوم 

 .IASآیسیسکو  جایزه 

 .ح ا مستندات جوایز بر روی سامانه بارگ اری گردد  

 سال 5

 1394قبل از 

 سال10تا  6

 1394قبل از 

 سال 15تا  11

 1394قبل از 

 سال 20تا  16

 1394قبل از 

    

 

  1389بازه زمانی اول فروردین سال  1394سال قبل از  5منظور از 

 است. 1393ا ی آخر اس ند سال 

  دین بازه زمانی زمانی اول فرور 1394سال قبل از 10تا  6منظور از

 است. 1388ا ی آخر اس ند سال  1384سال 

  بااازه زمااانی زمااانی اول  1394سااال قباال از  15تااا  11منظااور از

 است. 1383ا ی آخر اس ند سال  1379فروردین سال 

  بااازه زمااانی زمااانی اول  1394سااال قباال از 20تااا  16منظااور از

 است. 1378ا ی آخر اس ند سال  1374دین سال فرور

 تعداد کل ثبت اختراعات: -18

 ( ثبت اختراعاتPatentsمی )هاای معتباربایست در یکی از پایگاه 

و یاا نظاام  USPTO  EPO  JPOثبت اختراعات ملی و بین ا مللی نظیر 

 ثبت اختراعات ایران صورت پ یرد. 
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 بارگ اری گردد.ها از طریق سامانه  ح ا مستندات ثبت نامه 

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 ا مللی:های بینها و کارگاهتعداد کل کن ران  -19

  منظور کارگاه یا کن رانسی است که توساط دانشاگاه ساازماندهی

 های خارجی در آن شارکتشرکت کننده از دانشگاه 5شده باشد و حداقل 

 داشته باشند.

  ا مللاای از طریااق هااای بینکارگاههااا و  ح ااا مسااتندات کن ران

 سامانه بارگ اری گردد.

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 تعداد کل تعامالت برنامه های بین ا مللی عملیاتی رسمی:  -20

  منظور از تعامالت برنامه های بین ا مللی  قراردادهای رسامی باین

ا مللای بیندانشگاه یا موسسه پژوهشی مورد نظر و یه موجودیت خارجی 

است که عملیاتی شده باشد. تعامالتی که در آن حداقل یه ن ر دانشجو یاا 

عضو هیأت علمی مشارکت داشته و یاا از آن اسات اده کارده باشاد  مانناد 

های تحقیقاتی مشترک رسامی اعزام بورسیه یا پ یرش بورسیه  انجام طرح

ی ا مللاای  اجااراتوسااط یااه یااا چنااد عضااو هیااأت علماای در سااح  بین

ها و هاا باین دانشاگاهقراردادهای رسامی چااپ و انتشاار مجاالت و کتام

ا مللاای  عقااد قراردادهااای هااای علماای بینمؤسسااات پژوهشاای و انجمن
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آموزشی به منظور دعوت از استادان کشاورهای خاارجی جهات تادری  و 

 نظایر آن.

 .ح ا مستندات از طریق سامانه بارگ اری گردد  

1392-1393 1391-1392 1390-1391 

   

 

 : 1393های موجود در سال تعداد کل کتام -21

 های خریداری  اهدایی و مباد ه شده و موجود منظور تعداد عنوان

های و کتابخانااه امل کتابخانااه مرکاازیهای دانشااگاه )شاادر کاال کتابخانااه

 باشد. ای( فارسی  عربی و التین بر روی هم میدانشکده

 رئی  محتارم کتابخاناه مرکازی  نامه تایید عدد وارد شده توسط

 دانشگاه/موسسه به عنوان مستندات بارگ اری گردد.

 

مان ها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه/موسسه با یه ساازتعداد طرح -22

 داخل کشور:

 ا بها و قراردادهای منعقد شده دانشگاه/موسسه منظور تعداد طرح

یه موجودیت )دانشگاه  موسسه  شرکت  صانعت و ...( داخال کشاور کاه 

 عملیاتی شده باشد. 

 بایسات باه عناوان مساتندات بارگا اری قرارداد منعقد شده مای

  گردد.

1393 1392 1391 
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 تعداد کل مراکز و مؤسسات تحقیقاتی:  -23

  و موسسه تحقیقاتی که مصوم وزارتخاناه  ح ا مجوز قحعی مرکز

 باشد از طریق سامانه بارگ اری گردد.مربوطه می

1393 1392 1391 

   

 

 :(Spin-offآ  )های اسوینتعداد کل مؤسسات و شرکت -24

 ها  صانایع و کارخانجاات مبنای بار تأسای  درخواست ساازمان

هاای درخواسات کنناده باا مؤسسه یا شرکت در راستای اهدا  و مأموریت

تأمین بودجه موردنظر. به عناوان مثاال  درخواسات شاهرداری یاا نیاروی 

 انتظامی از یه دانشگاه جهت تأسی  مؤسسه به منظاور محا عاه پیراماون

زی از یاه دانشاگاه درخواست یه کموانی داروسااهای اجتماعی  یا آسیب

رویای و علوم پزشکی به منظور انجام محا عات درباره یه یا چند فرآورده دا

یا درخواست یه صنعت از یاه دانشاگاه باه منظاور تأسای  شارکتی در 

 های صنعت موردنظر. راستای خدمات و برنامه

 .مستندات مربوطه از طریق سامانه بارگ اری گردد 
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 تعداد کل مراکز رشد:   -25

 است که باه منظاور  منظور از مرکز رشد در این شاخص  واحدی

شاود و باا ارائاه امکاناات و حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده تأسی  می
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 . کندجدید را فراهم می هایتسهیالت عمومی  زمینه پا گرفتن شرکت

  مربوطاه اسات باه مجوز قحعی مرکز رشد که مصاوم وزارتخاناه

 عنوان مستندات بارگ اری گردد.

1393 1392 1391 

   

 موسسه:   / تعداد قحب های علمی دانشگاه  -26

 نهااادی اساات کااه اعضااای هیااأت  علماای   علماای منظااور از قحااب

ه دانشجویان و محققین برجسته با تمرکز بر یه یا چند زمینه تخصصای با

هاا یان فعا یاتاپردازناد. می ا مللیبین یا ایمنحقه ملی  فعا یت در سح 

هاای بایست به تو ید علم  ارائه خادمات  ناوآوری و پاساخگویی باه نیازمی

 اساسی کشور منجر گردد. 

 های علمای کشاور مجوز قحعی قحب علمی که مصوم شورای قحب

 است به عنوان مستندات بارگ اری گردد.
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 موسسه:    تعداد مراکز دانش بنیان دانشگاه/ -27

  منظور از شرکت دانش بنیاان موجاودیتی اسات کاه در راساتای

سااازی تو یاادات علماای اهاادا  توسااعه اقتصاااد دانااش محااور  تجاااری

گردد. اعضای هیاأت تاسی  می برتر هایفناوری حوزه دانشگاه/موسسه در

بایست دارای سهم ما کیت در علمی دانشگاه/موسسه یا دانشگاه/موسسه می
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  .یان باشدشرکت دانش بن

  مستندات )گواهی ثبت شرکت داناش بنیاان در روزناماه رسامی

  کشور( مربوطه از طریق سامانه بارگ اری گردد.
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