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 سخن آغازين 
بندی مراکز آموزش عهایی در با توجه به اهمیت روز افزون ارزیابی و رتبه

ی تهراز جههانی هادانشگاهدنیا و تالش و رقابت این مراکز برای تبدیل شدن به 

موجب شد تا نیاز به ابزاری ملی جههت ارزیهابی همهه جانبهه عملکهرد علمهی 

س گهردد. و موسسات پژوهشی در کشهور بیشهتر از همیشهه احسها هادانشگاه

مسهیر رشهد و  هادانشهگاهی با شناسایی نقاط قوت و ضهع  بندرتبهی هانظام

 قادرنهد بها آگهاهی هادانشگاهدهند. بدین ترتیب می نشان هادانشگاهارتقا را به 

همه جانبه از نقاط ضع  و قوت خویش مسیر رشهد و تعهایی خهود را ترسهی  

 نمایند.

تنهها  ی که در سطح جهانی فعاییهت دارنهد بندرتبههای ه  اکنون نظام

رار قهی برتر کشور را تحت پوشش ارزیهابی خهود هادانشگاهتعداد محدودی از 

ود و ی کشور فرصت حضور و بررسی همه جانبهه خههادانشگاهاند و دیگر داده

لهوم عشناسایی رقبای ملی  منطقه ای  و جهانی ندارند. یهاا پایگهاه اسهتنادی 

و معیارههای مصهو  ها بر اسهاس شهاخص1389از سال  (ISCجهان اسالم )

ای آمههوزش عههایی کشههورهای اسههالمی در رششههمین نشسههت فههود ایعههاده وز

د و موسسهات پژوهشهی کشهور را مهور هادانشهگاهعربستان  به صورت ساالنه 

 ی قرار داده است. بندرتبه

شهور دانشگاه و موسسه پژوهشهی ک 182ی بندرتبهدر این گزارش نتایج 

انجهام شهد   1395-96که توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسهالم در سهال 

جههه ی فود  بر اساس پنج معیههار پژوهههش  آمههوزش  وبندرتبه .آمده است

سبه شهده اقتصادی محا -ایمللهی  تسهیهالت و امکانات و فعاییت اجتماعیبین

 است. 
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بنهدی پایگهاه اسهتنادی علهوم رتبههدر روش شناسهی نکته حائز اهمیت 

ور و موسسات پژوهشی کش هادانشگاهمدارک علمی جهان اسالم این است که 

پایگههاه  ههه  در( و WOS)ی بههین ایمللههی و  آو سههاین  هههاپایگاهههه  در 

دییل بمورد نظر قرار گرفته است. این امر   (ISC)استنادی علوم جهان اسالم 

 ی موضوعی از جمله علهوم انسهانی  اجتمهاعی هااز حوزهست که بسیاری ا آن

نیهز  هنر  کشاورزی و پزشکی نتایج پژوهشی خود را در مجهالت معتبهر ملهی 

 نمایند. می منتشر

همچنین به  مقاالت منتشر شهده در مجهالت وزن بیشهتری نسهبت بهه 

 اغ نسبتدها داده شده و نیز مقاالت پراستناد و مقاالت ارایه شده در کنفران 

 بهههه دیگهههر مقهههاالت و همچنهههین مقهههاالت منتشهههر شهههده درمجهههالت بههها 

قهرار گرفتهه انهد نسهبت بهه دیگهر  Q2و یها  Q1ی هاکیفیت تر که در دسته

 هادانشگاههای بیشتری اختصاص داده شده است. توییدات علمی مجالت  وزن

بها ضهریب متفهاوتی نسهبت بهه  Letterو  Article  Note Reviewبا نوع 

. اعضهای هیتهت انهدی مربوطه یحاظ شهدههامدارک دیگر در محاسبه شاخص

 وسسات نیهز بهر حسهب مرتبهه علمهی اسهتاد  دانشهیار و مؤ هادانشگاهعلمی 

ی اند. تعهداد کتهب تهیهه شهده اعضهای متفاوتی دریافت کردههااستادیار وزن

داد ردادهای پژوهشی  تعداد مجالت علمی  تعو قراها هیتت علمی  تعداد طرح

ز از ی علمی  مراکز دانش بنیان و تعداد مقاالت مشترک بین ایمللی نیهاقطب

قهرار   ISCبنهدی ی رتبهههادر جمع شهاخصگری هستند که ی دیهاشاخص

 دارند.

ی ابزارهایی بهرای تعیهین بندرتبهی هانظام الزم به تاکر است که اساساً

کهه هستند. علیرغ  ایهن هادانشگاهوضعیت موجود دانشگاه در مقایسه با سایر 

بر جا  دانشجویان بین ایمللی نیز ها حضور و کسب رتبه مناسب در این نظام
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بعنهوان یهه ههد   و اصهرار بهر ارتقهای رتبهه دانشهگاهموثر است  اما تاکیهد 

ههای بل بهتر است توجه بهه  کلیهه شهاخصباشد. در مقاراهبردی صحیح نمی

ارتقهای جایگهاه در ایهن صهورت کهه شگاه محوریهت یابهد سازی دانایمللیبین

کهار انجهام نیهز قهرار ایمللی  به طهور خهودبندی بینهای رتبهدانشگاه در نظام

 خواهد گرفت.

بنهدی پایگهاه اسهتنادی علهوم گروه رتبهاعضای دان  از می در پایان الزم

یران که و مؤسسات پژوهشی ا هادانشگاهرابطین محترم  اسالم و از تمامجهان 

ر از ایهن به منظهور تقهدیاند  تشکر نمای . نهایت همکاری را داشته گروه اینبا 

 در انتهای کتا  آورده شده است. عزیزان اسامی آنها

 

 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 اسالموبگاه رتبه
سترسهی دهد   باسسات پژوهشی ایران ؤو م هادانشگاهی بندرتبهوبگاه 

جههان  ی پایگهاه اسهتنادی علهومبندرتبهنظام به  جامعه علمی کشور آسان تر

سسهات پژوهشهی کشهور بهه ؤو م هادانشهگاه( و اطالعات علمهی ISCاسالم )

ایهن وبگهاه بها طراحهی زیبها   .ه اسهتشهد انهدازیراهur.isc.gov.ir آدرس 

سازی متناسب با آخرین تکنویوژی روز مایکروسافت و به صورت دو زبانه پیاده

 شده و روی هر دستگاه مجهز به مرورگر اینترنهت  قابهل مشهاهده اسهت. ایهن

ن سایت ظاهر منعطفی دارد و متناسب بها انهدازه صهفحه نمهایش  ابعهاد آ و

 یهاوشیروی گ ISCی بندرتبهتغییر خواهد کرد. بنابراین نمایش وبگاه گروه 

کهن هوشمند به بهترین شکل مم یهاتلفن همراه  تبلت  کامپیوتر و تلویزیون

  گیرد.می صورت

سسهات ؤو م هادانشهگاهی بنهدرتبهارزیهابی و   یبندرتبهدر وبگاه گروه 

ی هادانشهگاهی جهامع  هادانشگاهی هاپژوهشی کشور به صورت مجزا در گروه

و  پژوهشهی مؤسسهاتی علهوم پزشهکی  هادانشگاهی هنر  هادانشگاهصنعتی  

 مهی کشهورکلیه مراکهز عل .باشدپایر میامکانی آزاد اسالمی کشور هادانشگاه

و  ه کهردهرا مشهاهدو مراکهز پژوهشهی  هادانشگاهدیگر امتیاز و رتبه  توانندمی

 ر دهند.مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرا سایر مراکزعملکرد علمی خود را با 

 5در ها ل  نمرات و رتبهکعالوه بر انتشار نمرات  1395-96ی سال بندرتبهدر 

ههای ایمللهی  تسههیالت )امکانهات(  فعاییتمعیار پژوهش  آموزش  وجهه بین

مچنین هی نیز منتشر شده است. بندرتبهاقتصادی در وبگاه گروه  –اجتماعی 

ده شنیز برای کاربران فراه  ها ضمن نمایش این نمرات امکان مرتب سازی آن

 است. 
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یههار ی از امسههال  در اختبنههدرتبهاز دیگههر تسهههیالتی کههه وبگههاه گههروه 

عملکهرد جزئیهات  مشهاهده  اسهت قهرار دادهو مؤسسات پژوهشهی  هادانشگاه

در داشهبوردهای  حجه  پهژوهشکیفیهت پهژوهش و  شاخصدو  درپژوهشی 

توانند بهه می هاانشگاهدباشد. بدین ترتیب دانشگاه و مؤسسه می هراختصاصی 

طور کامل از میزان عملکرد پژوهشهی خهود و امتیهاز کسهب شهده در ایهن دو 

 شاخص اطالع یابند.
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بندي ملی پايگاه استنادي علـوم جهـان ي رتبههامعیارها و شاخص

 (ISC) اسالم

معیار کلی پژوهش  آمهوزش  وجههه  5شاخص در قایب  26به طور کلی 

اقتصهادی اسهاس  -ههای اجتمهاعیفعاییهت تسههیالت و -ایمللی  امکاناتبین

همتهرین هها و معیارهها مدهد. این شهاخصی این پایگاه را تشکیل میبندرتبه

 اند. ادهدرا مورد توجه خود قرار  هادانشگاههای علمی ها و فعاییتماموریت

م ی پایگهاه اسهتنادی علهوم جههان اسهالبنهدرتبهها و معیارهای شاخص

بنهدی تهیهه و در ششهمین نشسهت وزاری آمهوزش توسط متخصصهین رتبهه

ها هر کشورهای اسالمی در کشور عربستان نیز تصویب شده است. این شاخص

های ها و معیارشاخصشماره یه گیرند. در جدول سایه مورد بازنگری قرار می

 .آمده است یبندرتبهاین 
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  بندی ملیهای رتبهشاخصهاو معیار: 1جدول 

 (ISCاستنادی علوم جهان اسالم )پایگاه 

 وزن شاخص معیار

 پژوهش

)وزن 

 (58کل:

A1 کیفیت پژوهش 
 10 میزان استناد به مقاالت

 4 سه  مقاالت پراستناد

A2 کارایی پژوهش 
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A3 حج  پژوهش 
 WOS 15 توییدات علمی نمایه شده در

 ISC 7توییدات 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 اختراعاتثبت 

A7 و قرادادهای تحقیقاتیها تعداد طرح 

 
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 ایتحصیالنی 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 استاد به کل نسبت

 1 نسبت دانشیار به کل

 0.5 نسبت استادیاربه کل

B6 3 نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو 

B7 2 نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان 

B8 3 ایمللیدانشجویان دارای جایزه در ایمپیادهای بین 

 

 

 وجهه

 بین ایمللی 

 )وزن کل :

10) 

C1 
ای به کل اعضایمللی بیننسبت اعضای هیأت علمی 

 هیأت علمی
1 

C2 1 ایمللی 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 و همایشهای بین ایمللیها کنفران 

C5 1 ی بین ایمللیهاهمکاری 

C6 4 میزان مشارکت بین ایمللی دانشگاه در تویید مقاالت 

-تسهیالت 

 امکانات

 (2)وزن کل :

D1 1 سرانه تعداد عناوین کتا  به ازای هر دانشجو 

D2 1 های علمیتعدادموسسات/ مراکز تحقیقاتی و قطب 

فعاییت  

اجتماعی  

اقتصادی و 

 صنعتی

 (2)وزن کل :

 
 

E1 ی هاتعداد مؤسسات و شرکتspin-off 0.5 

E2 1 تعداد مراکز رشد 

E3 0.5 تعداد مراکز دانش بنیان 
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صورت  ی ملی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بهبندرتبهروش شناسی 

 جامع در پیوست این گزارش قابل مشاهده است.

و موسسات  هادانشگاهبا توجه به اینکه ه  اکنون نیمی از توییدات علمی 

ضر حابندی گردند یاا در رتبهپژوهشی کشور در مجالت معتبر ملی منتشر می

اسهتنادی  و دیگر مراکهز در پایگهاه هادانشگاهعالوه بر محاسبه توییدات علمی 

نیهز جههت پوشهش بیشهتر  ISCتوییدات علمهی نمایهه شهده در   آی.اس.آی

 یی چون علوم انسانی  اجتماعی  کشاورزیهاتوییدات علمی بخصوص در حوزه

 اند.ی مورد استفاده قرار گرفته شدهبندرتبهو پزشکی  در 

توسهط رابطهین ی بندرتبهبا توجه به اینکه بخشی از اطالعات مورد نیاز  

ر گروه تیاسسات پژوهشی از طریق پرسشنامه ایکترونیکی در اخؤو م هادانشگاه

بها   میزان صحت و سهالمت ایهن بخهش از اطالعهات   دگیرمی ی قراربندرتبه

 و موسسهات پژوهشهی در هادانشهگاهبررسی دقیق مستندات ارسایی از سهوی 

 پایرد.بندی انجام میگروه رتبه
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 1395-96ي سال بندرتبهدر خصوص  ینکات
است کهه ههر دانشهگاه یها مؤسسهه پژوهشهی  در  امتیازیکل  امتیاز .1

با روشی مخصوص  امتیازکند. این بندی کسب میی رتبههامجموع از شاخص

 وایمللههی  تسهیههالت و بر اساس پنج معیهار پژوههش  آمهوزش  وجههه بهین

 شود.قتصادی محاسبه میا -امکانات و فعاییت اجتماعی

ش   کلیه مراکز و واحدهای تحت پوشه1395-96بندی سال در رتبه .2

یابی و پژوهشهی در ایهن دانشگاه پیام نهور بهه دییهل تمرکهز آموزشهی  ارزشه

ده یحهاظ گردیه "دانشگاه پیام نور"دانشگاه  به صورت یکپارچه و تحت عنوان 

 است.

ی متفهاوت مراکهز آموزشهی در کشهور هابا توجه به ماهیت و فعاییت .3

ی صهنعتی  هادانشگاهی جامع  هادانشگاهزیرگروه  5در  ISCی بندرتبهنتایج 

 گردد.می ارائه ی علوم پزشکیهادانشگاهی هنر و هادانشگاه  هاپژوهشگاه

در  منبع جهت تهیه اطالعهات مهورد نیهاز خهود 3ی از بندرتبهگروه  .4

گاه استنادی بهره برده است که این منابع شامل پای 1395-96ی سال بندرتبه

( و ISCو  آو سهاین  )آی.اس.آی(  پایگهاه اسههتنادی علهوم جههان اسههالم )

شهوند. اطالعهاتی می و موسسات پژوهشی کشور هادانشگاهاطالعات ارسایی از 

ه صهورت ی توسط رابطین و ببندرتبهکه از طریق پرسشنامه ایکترونیکی گروه 

و موسسهات  هادانشهگاهگردد جزو اطالعاتی است که توسط می آنالین تکمیل

طالعهات اگیهرد. مهمتهرین می ی قراربندرتبهپژوهشی تهیه و در اختیار گروه 

رتبهه  ی اطالعات پژوهشی است که نقش مهمی در نتهایج وبندرتبهد نیاز مور

ناسهان کنند. این بخش نیز به صورت مستقل و توسهط کارشمی ایفا هادانشگاه

-یجمهع آوری مه ISCو  آی.اس.آیههای اسهتنادی ی از پایگاهبندرتبهگروه 

 گردد. 
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 اطالعهههات ارائهههه شهههده توسهههط  1395-96ی سهههال بنهههدرتبهدر  .5

ی بنهدرتبهو موسسات پژوهشی کشهور در پرسشهنامه ایکترونیکهی  هادانشگاه

باشهند. اطالعهات می 1393-1394ایهی  1391-1392مربوط به بهازه زمهانی 

پایگاه  و موسسات علمی کشور نیز از هادانشگاهی پژوهشی هامربوط به فعاییت

  تهیه شده است. 2015ایی  2011در بازه زمانی  ISCو  آی.اس.آیاستنادی 

مهمهی نسهبت بهه  تغییرات 1395-96بندی سال در اعالم نتایج رتبه .6

دییهل تجربیهات حاصهل از  های گاشته صورت گرفت. ایهن تغییهرات بههسال

و موسسهات  هادانشگاهگاشته و بازخهورد دریافت شده از  هایسال یبندرتبه

-یمهاین تغییهرات بندی اعمال گردید. از جمله تکمیل کننده پرسشنامه رتبه

ق( م رتبه مطلای )به جای اعالدر بازه رتبه هادانشگاهتوان به اعالم رتبه برخی 

ود کهه شهای باعه  مهیبه صورت بهازه رتبهه هادانشگاهاشاره کرد. اعالم رتبه 

 ند و از هرهای نزدیه به ه  دارند در یه دسته قرار گیریی که رتبههادانشگاه

ای ههای رتبههها جلوگیری شود. ایهن بهازهالم رتبهگونه خطای احتمایی در اع

 گانه به صورت مجزا تعری  شده است.5های برای هر یه از گروه

ه الم نمرتوان به اعبندی اخیر میاز دیگر تغییرات در اعالم نتایج رتبه  .7

ههای های معیار پژوهش  عالوه بر اعهالم نمهره و رتبهه معیارو رتبه زیرشاخص

شگاه به صورت محرمانه اشهاره کهرد. بهدین صهورت کهه ههر کلی  برای هر دان

ید. هده نماتواند با مراجعه به داشبورد دانشگاه این اطالعات را مشادانشگاه می

ههان سازی اطالعاتی است که پایگاه استنادی علهوم جاین کار به منظور شفا 

 گیرد. اسالم برای هر دانشگاه در نظر می

در  ISCی بندرتبهو روش شناسی جامع ISC ی بندرتبهپرسشنامه  .8

 پیوست این گزارش ارائه شده است.
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 1396-97ي سال بندرتبه
ران و موسسهات پژوهشهی ایه هادانشهگاهی بنهدرتبهه  اکنون هفتمین 

است که ی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در دست اجربندرتبهتوسط گروه 

 گردد. منتشر می 1397نتایج آن نیز در زمستان سال 

 ISCبندی بندی توسط تی  تخصصی رتبهدر این راستا  پرسشنامه رتبه

گیهرد. بهه می و مؤسسهات پژوهشهی ایههران قهرار هادانشگاهتهیه و در اختیار 

و مؤسسهات  هادانشگاهای برای رؤسای کلیه منظور انجام این امر  در ابتدا نامه

ورد ارائه توضیحاتی در مگردد که در این نامه ضمن پژوهشی کشور ارسال می

 بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و نحوه تکمیل پرسشنامه آنالیهن رتبه

گهردد. می کلمه کاربری و رمز عبور مخصوص به هر دانشگاه یا مؤسسهه ارائهه

ل و مؤسسات پژوهشی درخواست شد که جههت تکمیه هادانشگاهضمناً ازکلیه 

ی بنهدارتباط بها کارشناسهان گهروه رتبهه پرسشنامه  رابط خود را جهت ایجاد

بنهدی اعالم نمایند. رابطین فرم مربوط به مشخصهات رابهط را در سهایت رتبه

ود. شهتکمیل کرده تا اجازه دسترسی و تکمیل پرسشنامه آنالین به آنهان داده 

بنهدی ثبهت گردیهد تها بدین صورت اطالعهات کلیهه رابطهین در پایگهاه رتبهه

و  هاهدانشهگاندی بتوانند در موارد ضروری با رابطیههن بکارشناسان گروه رتبه

ه بندی  کارشناسهان گهرومؤسسهات تماس حاصل نماینهد. در طی فرآیند رتبه

بندی پاسخگوی کلیه سؤاالت و ابهامات موجود در پرسشنامه بهه رابطهین رتبه

 باشند. پ  از اتمام مهلت تکمیهل پرسشهنامه و ارسهال مسهتنداتمی مربوطه

و مؤسسههات  هادانشههگاههههت اثبههات صههحت اطالعههات ارسههایی توسههط الزم ج

 گردد.می بندی انجامپژوهشی  تصحیح اطالعات به صورت دقیق در گروه رتبه
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و موسسـات پژوهشـی  هادانشگاه 1395-96ي سال بندرتبهنتايج 

  کشور
یهابی ارز  پایگاه استنادی علوم جههان اسهالم یهامهمترین فعاییتیکی از      

 هها و معیارههای مصهو مراکز پژوهشی کشور بر اسهاس شهاخص و هادانشگاه

ر توسهط و مراکز علمی کشو هادانشگاه بندیرتبهتا کنون  1389از سال . است

ر و ههر سهایه به ه اسهتیرفتهبه صورت ساالنه صورت پا ISCی بندرتبهگروه 

ایش ایهن افهز .ه اسهتبندی افهزوده شهدرتبهاین ی حاضر در هادانشگاهتعداد 

و  ISCبنهدی در رتبه فعال برای حضور هادانشگاهو تمایل  توجهدهنده نشان 

رسهیدن بهه  های آن بهه عنهوان نقشهه راه جههتشاخص استفاده از معیارها و

 درایمللهی اسهت. بهین ههای ملهی و های علمی و فنهاوری در عرصههپیشرفت

ر دانشههگاه و موسسههه پژوهشههی د 182  تعههداد 1395-96ی سههال بنههدرتبه

-95ی سهال بندرتبهحضور داشته اند که این تعداد نسبت به  ISC یبندرتبه

داشههته اسههت. در نمههودار زیههر تعههداد  %14رشههدی بههیش از گاشههته  1394

سهال  از ISCی ملهی بنهدرتبهو موسسات پژوهشی حاضر در نظام  هادانشگاه

 تاکنون نمایش داده شده است. 1389

 

 

101 103
123 118

139
159

182

90-89سال  91-90سال  92-91سال  93-92سال  94-93سال  95-94سال  96-95سال 

ISCتعداد دانشگاهها و مؤسسات حاضر در رتبه بندی
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ی هادانشگاهزیرگروه  5در  ISCی بندرتبهنتایج  همانطور که بیشتر اشاره شد

ی علوم هادانشگاهی هنر و هادانشگاهها  ی صنعتی  پژوهشگاههادانشگاهجامع  

و  هادانشگاهمیزان حضور ساالنه  2شماره در جدول  گردد.ارائه می پزشکی

  داده شده است.نمایش ها زیر گروهکدام از این هر  موسسات در
 

 ISCی بندرتبهی حاضر در نظام هادانشگاه: تعداد 2جدول 

 سال

96-95 

 سال

95-94 

 سال

94-93 

 سال

93-92 

 سال

92-91 

 سال

91-90 
 نوع دانشگاه

 ی جامعهادانشگاه 46 58 56 63 72 81

 ی صنعتیهادانشگاه 13 17 14 18 22 29

 پژوهشیمراکز  12 11 14 19 22 26

 ی هنرهادانشگاه 2 3 3 3 4 4

 ی علوم پزشکیهادانشگاه 30 34 31 36 39 42

 مجموع 103 123 118 139 159 182

 

 کشور ي جامعهادانشگاهجايگاه 
 ی سهههالبنهههدرتبهی جهههامع کشهههور در هادانشهههگاهدانشهههگاه از  81

مهورد  72که این تعداد در سال گاشهته برابهر بها اند حضور داشته 96-1395

در بهین را  های گاشته رتبه اول کشوردانشگاه تهران همچون سالبوده است. 

تربیهت مهدرس   دانشهگاه .بهه خهود اختصهاص داده اسهت ی جامعهادانشگاه

دانشگاه شیراز  دانشگاه فردوسی مشهد  دانشگاه تبریز  دانشگاه شهید بهشتی  

 کاشهاندانشگاه دانشگاه اصفهان  دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  

 ههای دوم تها دهه  جهدول قهراردانشگاه بوعلی سینا بهه ترتیهب در جایگهاهو 

دهد. را نمایش می کشور جامع یهادانشگاه وضعیت 3شماره جدول  اند.گرفته

انهد دارای رتبهه یکسهان بهوده و یی که در یه بازه قرار گرفتههادانشگاهضمناً 



 1395-96ن سال ايرا موسسات پژوهشیو  هادانشگاهبندي رتبه

18 

 اند.اسامی به ترتیب حرو  ایفبا نوشته شده
 

 1395-96سال  یبندرتبهی جامع کشور در هادانشگاه جایگاه: 3جدول 

 نام دانشگاه امتیاز رتبه

1 100  دانشگاه تهران

2 96.62 مدرس تیدانشگاه ترب  

3 88.25 رازیش دانشگاه  

4 86.47 مشهد یفردوس دانشگاه  

5 زیتبر دانشگاه 72.69  

6 72.08 یبهشت دیشه دانشگاه  

7 70.58 اصفهان دانشگاه  

8 67.61 زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه  

9 63.02 کاشان دانشگاه  

10 61.6 نایس یبوعل دانشگاه  

15-11  54.56-50.64  ایزهرا )س( دانشگاه  

15-11  54.56-50.64 یراز دانشگاه   

15-11  54.56-50.64  سمنان دانشگاه  

15-11  54.56-50.64  النیگ دانشگاه  

15-11  54.56-50.64  اسوجی دانشگاه  

1620 50.28-47.11  )ع( نیامام حس دانشگاه  

1620 50.28-47.11  شهید باهنر کرمان دانشگاه  

1620 50.28-47.11  جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه  

1620 50.28-47.11  مازندران دانشگاه  
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

1620 50.28-47.11  یزد دانشگاه  

2130 46.96-39.28   هیاروم دانشگاه

2130 46.96-39.28  پیام نور دانشگاه    

2130 46.96-39.28  خوارزمی دانشگاه    

2130 46.96-39.28  زنجان دانشگاه  

2130 46.96-39.28  و بلوچستان ستانیس دانشگاه  

2130 46.96-39.28  شهرکرد دانشگاه  

2130 46.96-39.28  چمران اهواز دیشه دانشگاه  

2130 46.96-39.28  گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه  

2130 46.96-39.28  کردستان دانشگاه  

2130 46.96-39.28  مراغه دانشگاه  

3140 35143791 اراک دانشگاه  

3140 35143791 رجندیب دانشگاه  

3140 35143791 )ره( ینیامام خم یایملل نیب دانشگاه  

3140 35143791 یرجائ دیشه ریدب تیترب دانشگاه  

3140 35143791  دانشگاه تفرش

3140 35143791 فارس جیخل دانشگاه  

3140 35143791 یاسد آباد نیجمال اید دیس دانشگاه  

3140 35143791 شاهد دانشگاه  

3140 35143791 ییعالمه طباطبا دانشگاه  

3140 35143791 یسار یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه  
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

4150 28.734.66  دانشگاه ایالم

4150 28.734.66 حکی  سبزواری دانشگاه  

4150 28.734.66 دامغان دانشگاه  

4150 28.734.66 کازرون یسلمان فارس دانشگاه  

4150 28.734.66  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4150 28.734.66  دانشگاه ق 

4150 28.734.66 گلستان دانشگاه  

4150 28.734.66 یرستان دانشگاه  

4150 28.734.66 یلیمحقق اردب دانشگاه  

4150 28.734.66 هرمزگان دانشگاه  

5160 22452847  دانشگاه امام صادد )ع(

5160 22452847 )ره(یبروجرد یاهلل ایعظم تیآ دانشگاه  

5160 22452847 بنا  دانشگاه  

5160 22452847 جهرم دانشگاه  

5160 22452847 زابل دانشگاه  

5160 22452847 عل  و فرهنگ دانشگاه  

5160 22452847 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دانشگاه  

5160 22452847 مالیر دانشگاه  

5160 22452847 نیشابور دانشگاه  

5160 22452847 عصر)عج( رفسنجان یوی دانشگاه  

+61  13262225 هیایعایم یایمصطف جامعه  
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

+61  13262225 اردکان دانشگاه  

+61  13262225 )ع( یامام عل یافسر دانشگاه  

+61  13262225 بجنورد دانشگاه  

+61  13262225 امام رضا)ع( یایملل نیب دانشگاه  

+61  13262225 هیدریتربت ح دانشگاه  

+61  13262225 رفتیج دانشگاه  

+61  13262225 حضرت معصومه )س( دانشگاه  

+61  13262225 چابهار ییایو علوم در یانوردیدر دانشگاه  

+61  13262225 ی امینعلوم انتظام دانشگاه  

+61  13262225 انیفرهنگ دانشگاه  

+61  13262225 فسا دانشگاه  

+61  13262225 کوثر دانشگاه  

+61  13262225 گرمسار دانشگاه  

+61  13262225 گنبد کاووس دانشگاه  

+61  13262225 بدیم دانشگاه  

+61  13262225 تیوال دانشگاه  

+61  13262225 ب  یآموزش عای مجتمع  

+61  13262225 سراوان یآموزش عای مجتمع  

+61  13262225 گناباد یآموزش عای مجتمع  

+61  13262225 استهبان یآموزش عای مرکز  
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 کشور ي علوم پزشکیهادانشگاهجايگاه 
 42ی وابسته به وزارت بهداشت درمهان و آمهوزش پزشهکی هادانشگاهاز 

لوم پزشهکی مورد ارزیابی قرار گرفتند و دانشگاه ع ISCی بندرتبهدانشگاه در 

و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنهوان برتهرین دانشهگاه پزشهکی کشهور 

  مشههدمعرفی شد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشهگاه علهوم  شهیرازدانشهگاه علهوم پزشهکی   تبریهزدانشگاه علوم پزشکی 

ایهران  علهوم پزشهکی انشگاه علوم بهزیسهتی و توانبخشهی  د  اصفهانپزشکی 

فتن رمهان بها قهرار گهرکدانشگاه علوم پزشکی مازندران  دانشگاه علوم پزشکی 

لهوم عبعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران توانستند در جمهع ده دانشهگاه برتهر 

ی پزشهکعلوم ی هادانشگاهوضعیت  4شماره . جدول پزشکی کشور قرار گیرند

رار قهیی کهه در یهه بهازه هادانشهگاهضمناً  دهد.سطح کشور را نمایش میدر 

 ایفبها دارای رتبه یکسان بوده و ترتیب قرارگرفتن آنها بر اساس حهرو   دارند

 باشد.می

 

 بندیی علوم پزشکی کشور در رتبههادانشگاه: جایگاه 4جدول 

 1395-96سال 

 نام دانشگاه امتیاز رتبه

1 100  تهران یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک دانشگاه علوم

2 87.36  یبهشت دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

3 47 87  مشهد یعلوم پزشک دانشگاه

4 7228  رازیش یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

4 7228  زیتبر یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

6 6945
استان  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 اصفهان

7 5084  یو توانبخش یستیعلوم بهز دانشگاه

8 4329  رانیا یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

9 4102  مازندران یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

10 3972  کرمان یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

1115 33.7238
استان  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 همدان

1115 33.7238  ایبرز یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

1115 33.7238
جندی  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 شاپور اهواز

1115 33.7238
شهید  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 صدوقی یزد

1115 33.7238  کردستان یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

1620 30693303  شهرکرد یعلوم پزشک دانشگاه

1620 30693303
استان  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 زنجان

1620 30693303  بابل یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

1620 30693303  زاهدان یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

1620 30693303  کاشان یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

2130 26613033  هیاروم یعلوم پزشک دانشگاه

2130 26613033  گلستان یعلوم پزشک دانشگاه
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

2130 26613033  اراک یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

2130 26613033
استان  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 سمنان

2130 26613033  رفتیج یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

2130 26613033
خراسان  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 یشمای

2130 26613033  نیقزو یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

2130 26613033  ق  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

2130 26613033  النیگ یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

2130 26613033  یرستان یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

3140 189261  گناباد یعلوم پزشک دانشگاه

3140 189261  لیاردب یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

3140 189261
استان  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 بوشهر

3140 189261  المیا یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

3140 189261  رجندیب یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

3140 189261  جهرم یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

3140 189261  سبزوار یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

3140 189261  شاهرود یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

3140 189261
 هیلویکهگ یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

 راحمدیو بو

3140 189261  هرمزگان یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه

41 12361744 تربت  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

 هیدریح

41 12361744  دزفول یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه
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 کشور صنعتی يهادانشگاهجايگاه 
در  دانشهگاه صهنعتی حاضهر 29در بهین  1395-96ی سهال بندرتبهدر 

شهگاه دان   شهری دانشگاه صنعتی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ISC یبندرتبه

دانشهگاه برتهر صهنعتی کشهور قهرار  3جهزو  به ترتیب عل  و صنعت توانستند

ن خواجهه نصهیرایدیو دانشهگاه صهنعتی  ی صنعتی اصهفهانهادانشگاهگیرند. 

 5شهماره جهدول  .جدول را کسب کردنهد و پنج ی چهارم هارتبه نیز طوسی

ضههمناً  .دهههدمی صههنعتی در سههطح کشههور را نمههایش یهادانشههگاهوضههعیت 

ترتیهب  یی که در یه بازه قهرار دارنهد  دارای رتبهه یکسهان بهوده وهادانشگاه

 باشد.قرارگرفتن آنها بر اساس حرو  ایفبا می

 

 1395-96ی سال بندرتبهی صنعتی کشور در هادانشگاه: جایگاه 5جدول 

 نام دانشگاه امتیاز رتبه

1 100 ریرکبیام یدانشگاه صنعت  

2 9867   یشر یصنعتدانشگاه 

3 9407 رانیدانشگاه عل  و صنعت ا  

4 8984 اصفهان یدانشگاه صنعت  

5 684 یطوس نیاید ریخواجه نص یدانشگاه صنعت  

610 4668611 کرمان یصنعت یلیتکم التیدانشگاه تحص  

610 4668611 سهند یدانشگاه صنعت  

610 4668611 رازیش یدانشگاه صنعت  

610 4668611 مایه اشتر یدانشگاه صنعت  

610 4668611 بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت  

1115 31544045  دانشگاه صنعت نفت
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

1115 31544045 هیاروم یدانشگاه صنعت  

1115 31544045 شاهرود یدانشگاه صنعت  

1115 31544045 قوچان یدانشگاه صنعت  

1115 31544045 همدان یصنعت دانشگاه   

1620 2443314 گانیگلپا یو مهندس یدانشکده فن  

1620 2443314 اراک یدانشگاه صنعت  

1620 2443314 رجندیب یدانشگاه صنعت  

1620 2443314 بهبهان اءیخات  االنب یدانشگاه صنعت  

1620 2443314 کرمانشاه یدانشگاه صنعت  

21 1735242 آمل نینو یهایفناور یتخصصدانشگاه   

21 1735242 شاپور دزفول یجند یدانشگاه صنعت  

21 1735242 رجانیس یدانشگاه صنعت  

21 1735242 زهیهو یشهدا یدانشگاه صنعت  

21 1735242 ق  یدانشگاه صنعت  

21 1735242 سبزوار نینو یهایدانشگاه فناور  

21 1735242 زرند یآموزش عایمجتمع   

21 1735242 نیاسفرا یو مهندس یفن یمجتمع آموزش عای  

21 1735242 زهرا نیبوئ یو مهندس یفن یمرکز آموزش عای  
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 پژوهشی اتو موسس هاپژوهشگاهجايگاه 
د پژوهشگاه و موسسه پژوهشی کشور مهور 26تعداد  1395-96در سال 

سهت بهه نخسهت فهردانشهای بنیادی رت ی قرار گرفتند که پژوهشگاهبندرتبه

یمر پژوهشگاه پل . همچنینپژوهشی را از آن خود کرد اتو موسس هاپژوهشگاه

ه پژوهشهگاو  یپژوهشهگاه مهواد و انهرژ پژوهشگاه رویهان  و پتروشیمی ایران 

د. اختصاص دادن ی دوم تا پنج  جدول را به خودهابه ترتیب رتبهصنعت نفت 

ی بنهدرتبهوضعیت پژوهشگاه و موسسهه پژوهشهی کشهور در  6شماره جدول 

زه قهرار هایی که در یه بها. ضمناً پژوهشگاهدهدمی را نمایش 1395-96سال 

 ایفبها دارند  دارای رتبه یکسان بوده و ترتیب قرارگرفتن آنها بر اساس حهرو 

 باشد.می

 

 1395-96سال  یبندرتبهپژوهشی کشور در : جایگاه موسسات 6جدول 

 نام دانشگاه امتیاز رتبه

1 100 های بنیادیپژوهشگاه دانش  

2 90.11  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 77.96  پژوهشگاه رویان

4 76.29  پژوهشگاه مواد و انرژی

5 7538  پژوهشگاه صنعت نفت

610 45367351  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

610 45367351  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

610 45367351  پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیه و زیست فناوری

610 45367351  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

610 45367351  موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
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 نام دانشگاه امتیاز رتبه

1115 3414155
پژوهشگاه بین ایمللی زیزیه شناسی و مهندسی 

 زیزیه

1115 3414155  پژوهشگاه علوم انسانی و مطایعات فرهنگی

1115 3414155 جوی علوم پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و  

1115 3414155  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

1115 3414155  مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غاایی

1620 19892885 و شهرسازی نظر پژوهشکده هنر  معماری  

1620 19892885  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

1620 19892885  پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

1620 19892885  پژوهشگاه فضایی ایران

1620 19892885  پژوهشگاه نیرو

1620 19892885  پژوهشگاه هوا فضا

22 13691706 دانشنامه نگاری ایران بنیاد  

22 13691706  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

22 13691706  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

22 13691706 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 

22 13691706 
موسسه مطایعات و مدیریت جامع و تخصصی 

 جمعیت کشور
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 رـهني هادانشگاهجايگاه 
اه هنهر دانشگاه هنر اسهالمی تبریهز  دانشهگنیز ی هنر هادانشگاهدر بین 

 ا چههارمرتبه اول تبه ترتیب  تهران و دانشگاه هنر شیرازدانشگاه هنر  اصفهان 

 .کسب کردند 1395-96ی سال بندرتبهدر  این گروه را

 

 1395-96ی سال بندرتبهی هنر در هادانشگاه: جایگاه 7جدول 

 نام دانشگاه امتیاز رتبه

1 100 زیتبر یدانشگاه هنر اسالم  

2 9748  دانشگاه هنر اصفهان

3 4844  دانشگاه هنر تهران

4 2055 رازیدانشگاه هنر ش  

 

رتبهه ههر  عالوه بر انتشار امتیهازات کهل و 1395-96ی سالبندرتبهدر 

  وجهه آموزشو موسسات در پنج معیار پژوهش   هادانشگاهدانشگاه  امتیازات 

اقتصهادی بهر  -اجتمهاعی ههاییتی  تسهیالت و نهایتا در معیار فعابین ایمللی

ه شهده نمایش داد ur.isc.gov.ir ی به نشانیبندرتبهجدید گروه روی وبگاه 

  .است
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ي ملی پايگاه استنادي علوم جهان اسالمبندرتبه یشناس روش: 1پیوست  
 

 یبندرتبهو معیارهای ها شاخص

 وزن شاخص معيار

 پژوهش

 (58)وزن کل:

A1 کيفيت پژوهش                   

 10 ميزان استناد به مقاالت

 4 سهم مقاالت پراستناد

A2 کارايي پژوهش  

 

 

 

  
  

8 

A3 حجم پژوهش 

توليدات علمي نمايه 

پايگاه کالريويت شده در 

   1آناليتيکس

15 

توليدات علمي نمايه 

  ISCشده در 

7 

A4 
تعداد مجالت چاپ شده 

 ی استنادیهادر پايگاه

المللي تعداد مجالت بين

پايگاه  چاپ شده

 کالريويت آناليتيکس

3 

تعداد مجالت ملي چاپ 

 ISCشده 
2 

A5  تعداد کتب تهيه شده توسط اعضای هيئت علمي

 دانشگاه

2 

A6  3 اختراعاتثبت 

A7 و قرادادهای تحقيقاتيها تعداد طرح 

 

4 

 

 آموزش

 (28)وزن کل :

B1  3 اعضای هيأت علمي دارای جايزه 

B2 

 پراستناد مقاالت محققين
(Highly cited 
researchers)  

پايگاه استانداردهای 

 کالريويت آناليتيکس
3 

 OIC  8استانداردهای 

                                                           
1. Clarivate Analytics 
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 وزن شاخص معيار

B3  نسبت اعضای هيأت علمي دارای مدرکPh.D. 

 به کل اعضای هيأت )دکتری(

1 
B4  2  اندالتحصيالني که جايزه گرفتهفارغ 

B5 

نسبت اعضای هيأت 
بر حسب مرتبه علمي 
به کل اعضای  علمي

 هيأت علمي

 1.5 نسبت استاد به کل

 1 نسبت دانشيار به کل    

 0.5 نسبت استادياربه کل

B6 3 نسبت اعضای هيأت علمي به دانشجو 

B7  نسبت دانشجويان تحصيالت تکميلي به کل

 دانشجويان

2 

B8 3 الملليدانشجويان دارای جايزه در المپيادهای بين 

 

 

وجهه بين 

 المللي

 (10 )وزن کل :

C1 
ضای به کل اعالمللي بيننسبت اعضای هيأت علمي 

 هيأت علمي 
1 

C2 1 المللي به کل دانشجوياننسبت دانشجويان بين 

C3 

 .Ph.Dنسبت اعضای هيأت علمي دارای مدرک 

به کل اعضای هيأت  )دکتری خارجي(خارجي

 )دکتری( .Ph.D علمي دارای مدرک

1 

C4 2 های بين المللي و همايشها کنفرانس 

C5 1 ی بين الملليهاهمکاری 

C6 4 تميزان مشارکت بين المللي دانشگاه در توليد مقاال 

-تسهيالت 

 امکانات

 (2)وزن کل :

D1  1 ازای هر دانشجوسرانه تعداد عناوين کتاب به 

D2 1 های علميتعدادموسسات/ مراکز تحقيقاتي و قطب 

 
 فعاليت

اجتماعي، 

E1 ی هاتعداد مؤسسات و شرکتspin-off 0.5 

E2  1 تعداد مراکز رشد 
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 وزن شاخص معيار

اقتصادی و 

 صنعتي

 (2)وزن کل :

 

E3 0.5 تعداد مراکز دانش بنيان 

 پژوهش 

بنهدی مورد محاسهبه در رتبهمعیار پژوهش یکی از مهمترین معیارهای 

بندی  بیشهترین ایمللی رتبههای بینباشد که همانند بسیاری از نظامحاضر می

وزن را در مجموع به خود اختصاص داده است. این معیار شامل شش شهاخص 

کیفیت پژوهش  کارایی پژوهش  حج  پژوهش  نهر  رشهد کیفیهت پهژوهش  

باشهد. ههد  از بکهارگیری ایهن می اختراعات و ثبت نر  رشد کارایی پژوهش

ها  سنجش میزان موفقیت مؤسسات در تویید دانش به عنوان یکهی از شاخص

ت و مؤسسات تحقیقهاتی اسهت. بهه دییهل ماهیه هادانشگاهدو مأموریت اصلی 

ایمللی که طیفهی از داوری تها وضعیت نشر و چاپ مقاالت علمی در سطح بین

ههت جنوسانات موجود در این زمینهه  در چاپ مقایه را در بر دارد و همچنین 

ههای ها  دورهکنترل این نوسانات و به منظور محاسبه ایهن دسهته از شهاخص

 فراتر از یه سال در نظر گرفته شده است.
 

 )کیفیت پژوهش( A1شاخص  .1

ارزیابی کیفیت پژوهش در مقایسه با متوسط کیفیت تحقیقات جهانی بها 

در میهان  در حهال حاضهر اسهتناد شهود.بکارگیری این شهاخص سهنجیده می

های اندازه گیری کیفیت پهژوهش اسهت. های کمی  مهمترین شاخصشاخص

همچنین کیفیت پژوهش توسط سهه  مقهاالت پراسهتناد موسسهه نیهز مهورد 

ههای مختله  زمهانی تواننهد در دورهگیهرد. اسهتنادها میمی گیری قراراندازه



 1395-96ن سال ايرا موسسات پژوهشیو  هادانشگاهبندي رتبه

34 

وهشی توسط میهزان اسهتنادات صورت گرفته باشند. یاا در محاسبه کیفیت پژ

 گردد:به صورت زیر استفاده می

A1-1 = 
2011-2013به مقاالت  2011-2015 تعداد ارجاعات     

  تعداد مقاالت 2011-2013
 

  ESIشاخه موضهوعی پایگهاه  22در محاسبه سه  مقاالت پراستناد  ابتدا در 

تفاده از گیرد. سپ  با اسها بر اساس سال انتشار و رشته انجام میسازینرمال

یهت کالریو پایگهاهارئه شده در پایگاه طالیه دارن عله  و  Percentileجدول 

کهرد کهه مقایسهه در مهی  که در آن بر حسب سال یه حد آسهتانه مشهخص

یهاس قگیرد  وضعیت یه مقایه در درصد برتر قرار می 1یا  0.1یا  0.01دسته 

ود و مقهاالت پراسهتناد و داغ شههای تعیهین شهده مشهخص مهیبا حد آستانه

ه سپ  سه  مقاالت پراستناد به صورت زیهر مهورد محاسهب. گردندانتخا  می

 گیرد:قرار می
 

A1-2 = 
2013-2015تعداد مقاالت پر استناد و داغ  

 تعداد مقاالت 2015 - 2013
 

 

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

 )کارایی پژوهش( A2شاخص  .2

در یهه بهازه معهین زمهانی بها مؤسسهه یهه محققهان  یی پژوهشیکارا

 گردد.یاستفاده از این شاخص محاسبه م

A2 = 
2013-2015تعداد مقاالت 

(93-94) میانگین تعداد اعضای هیأت علمی در سالهای تحصیلی )91-92( تا 
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 )حجم پژوهش( A3شاخص  .3

این شاخص حج  توییدات علمی محققان یه مؤسسه را مورد محاسبه 

گردد. در سایه محاسبه می حج  توییدات علمی در یه دوره سهدهد. قرار می

 وییدات علمی موسسات در دو پایگاهپژوهش مجموعه ت  محاسبه شاخص حج

ص گیرند. در محاسبه شاخمی مورد شمارش قرار ISCو  کالریویت آناییتیک 

ت نمایه شهده اسه پایگاه کالریویت آناییتیک  علمی موسسات که درتوییدات 

 گیرد. می به صورت زیر مورد محاسبه قرار

 A3-1=  (2013-2015 در بازه زمانی پایگاه کالریویت آناییتیک  تعداد مقاالت) 

  Articleایبتهههه در محاسهههبات فهههود توییهههدات علمهههی بههها نهههوع 

Note Review  وLetter  و نههوع  1بهها ضههریبBook  Conference  بهها

 اند.اعمال شده 0.25و سایر توییدات با ضریب  0.5ضریب 

پایگهاه کالریویهت  علمی موسسهات کهه دردر محاسبه شاخص توییدات 

 گیرد. نمایه شده است به صورت زیر مورد محاسبه قرار می آناییتیک 

 A3-2=  ( 2011-2015 در بازه زمانی ISC تعداد مقاالت) 

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

ی هدای چدا  شدده در پایگاهتعدداد نشدریات علمد A4شاخص  .4

 ISCو  کالریویت آنالیتیکساستنادی 

سهات نقهش سی که در ارزیهابی عملکهرد پژوهشهی موهایکی از شاخص

ی اسهتنادی ههابسزایی دارد تعداد نشریات علمی موسسات است کهه در پایگاه

ت نشریات علمی موسسهاداد گردند. در محاسبه این شاخص تعمی معتبر نمایه

 گیرد:می به صورت زیر مورد محاسبه قرار پایگاه کالریویت آناییتیک  در

 A4-1=  ( 2015سال  پایگاه کالریویت آناییتیک نشریات موسسه در تعداد ) 
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به صهورت زیهر  ISCهمچنین تعداد نشریات علمی موسسات در پایگاه 

 گیرد:مورد محاسبه قرار می

 A4-2=  ( 2015سال  ISCنشریات موسسه در تعداد ) 

 

بها  Q1سهته دتعداد نشهریات در  A4-2و  A4-1در هر دو شاخص  *

و در دسهته  2بها ضهریب   Q3  در دسته 3با ضریب  Q2  در دسته 4ضریب 

Q4  گردند.می محاسبه 1با ضریب 

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

 تعداد کتب تالیفی اعضای هیئت علمی A5شاخص  .5

 هادانشهگاهاین شاخص تعداد کتبی کهه توسهط اعضهای هیتهت علمهی 

 گردد:می گردند به صورت زیر محاسبهمی تدوین  تایی   ترجمه و ...

  = A5((93-94) تا (91-92) های تحصیلیکتا  در سالمیانگین تعداد ) * 0.02

 

  (اختراعات ثبت) A6شاخص  .6

رار  قههمؤسسههه را مههورد محاسههبه اختراعههات  تعههداد ثبههتایههن شههاخص 

 دهد.می

 A6=  (92-94در دوره زمانی  ثبت اختراعاتجمع تعداد )*  0.03

 

 و قراردادهای تحقیقاتی(ها )تعداد طرح A7شاخص  .7

ان ها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه / مؤسسه با یه سازمتعداد طرح

 گیرد:می به صورت زیر مورد محاسبه قرار داخل کشور
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 A7=  (92-94در دوره زمانی قیقاتی ها و قراردادهای تحجمع تعداد طرح)*  0.04

 

 

 

 

 آموزش 

و مؤسسهات  هادانشهگاهتیابی های این معیار میهزان دسهمجموع شاخص

تحقیقاتی را به نگهداری و انتشهار دانهش بهه عنهوان دومهین مأموریهت مهه  

 دهد.مورد ارزیابی قرار می هادانشگاه

 ) اعضای هیأت علمی دارای جایزه( B1شاخص  .1

کننههده تعههداد اعضهای هیههأت علمههی برجسههته در ایهن شههاخص منعک 

رار مؤسسه است. این جوایز بر حسب تعداد و سال دریافت آن مورد محاسبه ق

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

 وزن زمانی دریافت جایزه دوره ردیف

b1(1) 5  1 1395سال قبل از سال 

b1(2) 6  7.0 1395سال قبل از سال  10تا 

b1(3) 11  0.4 1395سال قبل از سال  15تا 

b1(4) 16  0.2 1395سال قبل از سال  20تا 
 

گردد. شایان ذکر است کهه این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه می

b1  گیردهای ذکر شده مورد محاسبه قرار میدر چهار بخش منطبق با ردی .

ایمللهی و د شامل جهوایز بیننشودر این شاخص در نظر گرفته می کهجوایزی 
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ههای فیلهدز  نوبل)بهه اسهت ناء بانه توسعه اسالمی  مهدال مانند OICجوایز 

خهوارزمی و جایزه صلح نوبل(  فرهنگستان علوم جهان سوم  آیسیسکو  رازی  

 باشد.می فارابی

*0.03((0.2.(*4)b1( + )0.4(*3)b1( + )7.0(*2)b1( + )1(*1)b1 )) B1= 

 

 محققدددین مقددداالت پراسدددتناد مبتندددی بدددر) B2شددداخص  .2

 OIC)و  پایگاه کالریویت آنالیتیکساستانداردهای 

اعضای هیأت علمی را منعک   تأثیرگذارتریناین شاخص درصد حضور 

 ای بهادر فهرآورده الریویت آناییتیک پایگاه ککند. دانشمندان پراستناد در می

شهوند. عهالوه بهر معرفهی می  Clarivate Analytics Highlycitedنهام 

ز نیه OICاستفاده از این فرآورده در محاسبه این شهاخص  از اسهتانداردهای 

 شاخه موضوعی طالیه داران 22گردد. منطبق با این استاندارد  در استفاده می

ه د(  دانشمندان برتر بهر حسهب مقهاالت برتهر در ESI)کالریویت  پایگاهعل  

اخه موضهوعی شه 22معنی کهه ابتهدا در شوند. بدین سال گاشته انتخا  می

. سپ  گیردته انجام میها بر اساس سال انتشار و رشسازی  نرمالESIپایگاه 

 پایگاهو  ارائه شده در پایگاه طالیه دارن عل  Percentileبا استفاده از جدول 

کهرد کهه که در آن بر حسب سال یهه حهد آسهتانه مشهخص مهیکالریویت 

 گیهرد  وضهعیت یههدرصد برتر قهرار مهی 1یا  0.1یا  0.01مقایسه در دسته 

تر و شود و مقاالت برشده مشخص میهای تعیین مقایه در قیاس با حد آستانه

 (. ایهنOIC)منطبهق بها اسهتاندارد  گردنهدسپ  دانشمندان برتر انتخا  می

پایگهاه کالریویهت بهرای اسهتاندارد  3شاخص در دو بخش ذکر شده با ضریب 

 محاسبه خواهد شد. OICبرای استاندارد  8و با ضریب  آناییتیک 
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Clarivate Analytics Highlycited= AB2 
 TopB2B =1%رشته( در ده سال گاشته 22)در 

*0.08)B*0.03) + (B2AB2= (B2 
 

 

 

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

 )به کل اعضای هیأت علمی )دکتری(

نماید و این شاخص  کیفیت آکادمیه اعضای هیأت علمی را ارزیابی می

 به روش زیر قابل محاسبه است:

B3 = 
  تعداد اعضای هیأت علمی با مدرک دکتری در سال تحصیلی 1393-1394

 تعداد اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 1393-1394
  * 0.01 

 (اندالتحصیالنی که جایزه گرفتهفارغ) B4شاخص  .4

ههای ارائهه شهده توسهط مؤسسهه را این شاخص میزان کیفیت آموزش

کند که به دانشجویان قبلی مؤسسه ارائهه گردیهده اسهت. ایهن گیری میاندازه

تواند شامل دانشجویان کارشناسی  کارشناسی ارشد و دکتری شود  تعری  می

های زمانی مختل  ضهرایب مختلفهی تخصهیص داده شهده کهه در اما به دوره

 زیر قابل مشاهده است.  جدول

 

 وزن دوره زمانی دریافت جایزه ردیف

B4(1) 5  1 1395سال قبل از سال 

B4(2) 6  0.7 1395سال قبل از سال  10تا 

B4(3) 11  0.4 1395سال قبل از سال  15تا 
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B4(4) 16  0.2 1395سال قبل از سال  20تا 

     0.02(*(0.2(*4)b4( + )0.4(*3)b4( + )0.7.(*2)b4( + )1(*1)b4 ))= B4 

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

 کل اعضای هیأت علمی(

سهطح کیفهی آمهوزش و  تواننهداعضای هیأت علمی با مراتهب بهاال مهی

پژوهش را در موسسات ارتقا بخشند. این شاخص با در نظر گرفتن سهه سهطح 

هیهأت علمهی بهه صهورت زیهر علمی استاد  دانشیار و استادیار بهرای اعضهای 

 گردد.محاسبه می

B5- 1=(
 تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادی در دوره زمانی  (93-94) تا (92-91) 

میانگین تعداد  کل اعضای هیأت علمی در  دوره زمانی  (93-94) تا (92-91)
) 

B5-2=(
میانگین تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه دانشیاری در دوره زمانی  (93-94) تا (92-91)

میانگین تعداد  کل اعضای هیأت علمی در  دوره زمانی (93-94) تا (92-91)
) 

B5-3  (
میانگین تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادیاری در دوره زمانی  (93-94) تا (92-91)

میانگین تعداد  کل اعضای هیأت علمی در  دوره زمانی (93-94) تا (92-91)
) 

(B5-3*0.005( + )B5-2*0.01) ( +B5-1*0.015 )B5= 

 (نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو) B6شاخص  .6

 گیری کیفیت آموزش است.این شاخص نیز یه شاخص استاندارد برای اندازه

B6 = 
تا( 92-91) های تحصیلیدر سال میانگین تعداد اعضای هیأت علمی    (94-93)    

     (93-94) میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی )91-92( تا 
*  0.03  

 

نسدبت دانشدجویان تحصدیالت تکمیلدی بده کدل ( B7 شاخص .7

 )دانشجویان
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گیری تالش انجام شده توسهط مؤسسهه جههت هد  این شاخص اندازه

 باشد.تربیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی می

B7 =
تا( 92-91)  های تحصیلیدر سال میانگین تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی   (94-93)    

   (93-94) میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی )91-92( تا 
 .020  

 
 

 (المللیدانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بین) B8شاخص  .8

ایههن شههاخص از طریههق بررسههی کههارایی دانشههجویان در ایمپیادهههای 

 کنهد. ایمپیادههای مهورد نظهر ایهنارزیهابی میایمللی  کیفیت آمهوزش را بین

 شاخص  ایمپیادهای بین ایمللی یا ایمپیادهایی هستند کهه در سهطح وسهیعی

ب هر یه از این جوایز بر حسب سال دریافهت جهایزه از ضهرای شوند.انجام می

 باشد:امتیازی متفاوتی برخوردار است که در جدول زیر قابل مشاهده می

 

 زوزن امتیا سال ردی 

1 1394 1 

2 1393 8/0 

3 1392 6/0 

 

0.03*  [∑ (𝐴𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠𝑖 ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖)𝑁
𝑖=1 ]  B8= 

 

 المللیوجهه بین

و مؤسسهات تحقیقهاتی   هادانشهگاهایمللهی بهودن رسد که بینبه نظر می

 -حرکت م بتی در جهت کیفیت آموزش  خروجهی پهژوهش  درک اجتمهاعی

دارا بودن مهواردی   اعتبار و خوشنامی دانشگاه است. بنابراین فرهنگی و نهایتاً
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ایمللهی  اعضهای هیهأت علمهی کهه مهدرک اساتید و دانشهجویان بین همچون

هها و   کارگاهدکترای خهود را از خهارج از کشهور خهود دریافهت کهرده باشهند

تواند برای یهه دانشهگاه یها ی میایمللتعامالت بینایمللی و های بینکنفران 

نحهوه  C5تدا  C1های مؤسسه تحقیقاتی امتیاز محسهو  شهود. در شهاخص

 ها ارائه گردیده است:محاسبه این شاخص

 به کل اعضایالمللی بیننسبت اعضای هیأت علمی ( C1شاخص  .1

 (هیأت علمی

ایمللی  فهردی اسهت کهه در این شاخص منظور از عضو هیأت علمی بین

اشهد و گاهی در خارج از کشهور بهدانشا وابسته به یدارای تابعیت خارجی بوده 

ق و تحقی تدری سال به طور تمام وقت در دانشگاه مشغول به ه نی یحداقل 

 باشد. 

C1 = 
تا( 92-91) های تحصیلیدر سالالمللی میانگین تعداد اعضای هیأت علمی بین   (94-93)    

تا( 92-91) های تحصیلیاعضای هیأت علمی در سال کل میانگین تعداد   (94-93)     
 *0.01  

 

  )المللی به کل دانشجویاننسبت دانشجویان بین( C2شاخص   .2

C2 = 
تا( 92-91)  های تحصیلیبین المللی در سالمیانگین تعداد دانشجویان    (94-93)     

تا( 92-91)های تحصیلیدر سالدانشجویان  کل میانگین تعداد   (94-93)     
* 0.01 

 

 .Ph.Dنسبت اعضدای هیدأت علمدی دارای مددر  ) C3شاخص  .3

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

Ph.D.))دکتری( 

C3 = 

تا( 92-91) های تحصیلیدکتری خارجی در سال اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدر  میانگین تعداد   (94-93) 

     (93-94) میانگین تعداد اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدر  دکتری در سالهای تحصیلی )91-92( تا 
* 0.01 

 

 المللی(ی بینهاها و همایش)کنفرانس C4شاخص  .4
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ایمللی  کارگهاه یها کنفرانسهی در این شاخص منظور از کارگاه و کنفران  بین

شهرکت کننهده از  5است که توسط دانشگاه سازماندهی شده باشد و حهداقل 

 شرکت داشته باشند.ی خارجی در آن هادانشگاه

 باشد:نحوه محاسبه این شاخص به شرح ذیل می

 =C4 (92-94ره زمانی ایمللی در دوهای بینها و کارگاه)تعداد کل کنفران *   0.02 

المللی شامل قرارداد بین المللی، تفاهم )تعامالت بین C5.  شاخص 5

ا نامه، فرصت مطالعاتی استاد و دانشجو، و مبادله استاد و دانشجو ب

 دانشگاه خارجی(

در محاسبه این  عملیاتی رسمی ایمللیبین هایبرنامه منظور از تعامالت

ه مورد نظر و ی تحقیقاتی  قراردادهای رسمی بین دانشگاه یا مؤسسه شاخص

 .لیاتی شده باشدایمللی است که عمموجودیت خارجی بین

 =C5 (92-94ره زمانی عملیاتی رسمی در دو ایمللیبین های)تعداد کل تعامالت برنامه*  0.01

 

 المللی دانشگاه در تولید مقاالت()میزان مشارکت بین C6 شاخص.  6

ایمللی  میزان همکهاری پژوهشهگران ایرانهی بها سهایر منظور از مشارکت بین 

پایگهاه کالریویهت ان در توییهد مقهاالت علمهی در پژوهشگران در سراسر جهه

 گردد:می به صورت زیر محاسبه C6باشد. شاخص می  آناییتیک 

 =C6 (( 2015تا  2013)تعداد مقاالت مشترک با سایر کشورها در دوره زمانی )*  0.04

 

 تسهیالت و امکانات

تسهیالت و امکانات شامل کلیه اموری است که سهبب تسههیل فرآینهد 

باشد و در واقع امکانات هر دانشگاه یها آموزش و پژوهش در مؤسسه ماکور می

مؤسسه تحقیقاتی نشان دهنده قدرت و قوت آن اسهت. تسههیالت و امکانهات  
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آزمایشهگاه و خهدمات مختلفهی کهه بهه ای از کتابخانه گرفته تا طی  گسترده

گیرد و یاا تعیین کمیت بسهیاری از ایهن شود را در بر میدانشجویان ارائه می

موارد نشدنی و یا دشوار است. با یحاظ کهردن ایهن مسهأیه  در محاسهبه ایهن 

 اند.های قابل شمارش در نظر گرفته شدهمعیار تنها شاخص

 

 ب به ازای هر دانشجو()سرانه تعداد عناوین کتاD1 . شاخص 1

هنده میزان توجه دانشگاه و یا مؤسسه داین شاخص نشان

یأت ای به اعضای هماکور به کتابخانه وابسته و ارائه خدمات کتابخانه

 باشد.علمی  دانشجویان و سایر محققان خود می

D1 = 
94تعداد کل کتب موجود در سال     

     (93-94) میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی 
*  0.01  

 

، و ها)تعداد مراکز تحقیقاتی، مطالعاتی، پژوهشکدهD2 . شاخص 2

 ((ی موضوعیبندرتبهمشخص شدن حوزه برای ی علمی دانشگاه )هاقطب

 هش درمرکز تحقیقاتی  موجودیتی است که با تحقیق و پژو /منظور از مؤسسه

  .داردهای تخصصی سروکار رشته یا رشته

 D2 = (92-94)میانگین تعداد کل مراکز و مؤسسات تحقیقاتی در دوره زمانی *   0.01

 

 اقتصادی-فعالیت اجتماعی

 بسیاری معتقدند که اویین مستوییت دانشمندان و دانش پژوهان  

تر ه فعالدر این زمین هادانشگاهارتقای رفاه و آسایش جامعه است و هر چه 

این  ست. دراتوان ادعا نمود که اعتبار و مقبوییت آنان نیز باال باشند  آنگاه می

 اند.های مربوط به این معیار مورد بررسی قرار گرفتهبخش شاخص
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 (spin-offهای )تعداد مؤسسات و شرکتE1. شاخص 1

پیشنهاد ای است که به مرکز پژوهشی یا پژوهشکده spin-offشرکت 

در  یه واحد توییدی یا صنعتی و با سرمایه آن واحد جهت انجام تحقیقات

 .شودر دانشگاه تأسی  میهای آن واحد دحوزه مأموریت

 E1 = (92-94ر دوره زمانی د spin-offهای )میانگین تعداد کل مؤسسات و شرکت* 0.005  
 

 )تعداد مراکدز رشدد)به صدورت مسدتقل یدا در درونE2 . شاخص 2

 های علم و فناوری((پار 

ت است که به منظور حمای منظور از مرکز رشد در این شاخص  واحدی

ت شود و با ارائه امکانات و تسهیالاز کارآفرینان تحصیل کرده تأسی  می

  .کندهای جدید را فراه  میعمومی  زمینه پا گرفتن شرکت
 

 =E2 (92-94)میانگین تعداد کل مراکز رشد در دوره زمانی *  0.01 
 

 )تعداد مراکز دانش بنیان( E3. شاخص 3

هدا  منظور از شرکت دانش بنیان موجودیتی است که در راستای ا         

 در سازی توییدات علمی دانشگاه/موسسهتوسعه اقتصاد دانش محور  تجاری

ه/موسسه گردد. اعضای هیأت علمی دانشگاتاسی  می برتر هایفناوری حوزه

  .باشد بایست دارای سه  مایکیت در شرکت دانش بنیاندانشگاه/موسسه مییا 
  =E3 (92-94)میانگین تعداد کل مراکز دانش بنیان در دوره زمانی *  0.005
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اتی ايرانو مؤسسات تحقیق هادانشگاهبندي رسشنامه رتبه. پ2پیوست   

 1394 -و مؤسسات تحقیقاتی ایران هادانشگاهبندی پرسشنامه رتبه

 :   تعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت -1

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   
 

تعههداد کههل اعضههای هیههأت علمههی تمههام وقههت بهها مههدرک تحصههیلی  -2

 : * (Ph.D.دکتری)

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   
 

( فهارغ .Ph.Dدکتری )تعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت با مدرک  -3

 : *ایتحصیل از کشورهای خارجی

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   
 

 : *تعداد اعضای هیأت علمی بین ایمللی -4

 ایمللی فردی است که دارای تابعیهت خهارجی عضو هیأت علمی بین

ه بوده و حداقل به مدت یه نیمسال به طور تمهام وقهت در دانشگاه/پژوهشهگا

 .و تحقیق بوده استمشغول به تدری  

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

                                                           
   شود  آمار دانشهجویی  ارائه می 1393-1394آماری که به عنوان م ال برای سال تحصیلی

گهردد. ایهن روش را شهامل می 1394شههریور  31تها  1393هیأت علمی و ... از اول مههر 

 باشد.های تحصیلی قبل نیز میشامل سال
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 :*تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار -5

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

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

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 :*استادتعداد اعضای هیأت  علمی با مرتبه علمی  -7

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

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

  تعهداد کتههب کههه توسههط اعضهای هیههأت علمههی دانشگاه/موسسههه بهها

  موسسه تایی   تصنی  و یا ترجمه شده باشد. دانشگاه/ وابستگی سازمانی

  )بهه عنهوان شناسنامه هر یهه از کتهب )اطالعهات کتها  شهناختی

 مستندات بر روی سامانه بارگااری گردد.

1394 1393 1392 

   

 

 : *تعداد کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه / پژوهشگاه -9

1393-1394 1392-1393 1391-1392 
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 : تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه / پژوهشگاه -10

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 : +2( دانشگاه / پژوهشگاهPh.D.دانشجویان دکتری)تعداد کل  -11

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

( .Ph.D) تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل درمقطع دکتهری -12

 :  * +دانشگاه / پژوهشگاه

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

 

                                                           
   شود  آمار دانشهجویی  ارائه می 1393-1394تحصیلی آماری که به عنوان م ال برای سال

گهردد. ایهن روش را شهامل می 1394شههریور  31تها  1393هیأت علمی و ... از اول مههر 

 باشد.های تحصیلی قبل نیز میشامل سال

    پزشکی دوره  و مؤسسات پژوهشی پزشکی: در ارائه آمار  دانشجویان هادانشگاهقابل توجه

 "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

    شههود  آمههار ارائههه می 1393-1394آمههاری کههه بههه عنههوان م ههال بههرای سههال تحصههیلی

گردد. این را شامل می 1394شهریور  31تا  1393دانشجویی  هیأت علمی و ... از اول مهر 

 باشد.های تحصیلی قبل نیز میروش شامل سال

    پزشکی دوره  و مؤسسات پژوهشی پزشکی: در ارائه آمار  دانشجویان هادانشگاهقابل توجه

 "دکتری تخصصی"و دوره رزیدنسی به عنوان  "ناسی ارشدکارش"دکتری عمومی به عنوان 

 باشند.جویان دکتری مینیز در زمره دانش .Ph.Dشوند. دانشجویان دوره تلقی می
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ارشهد  تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی -13

 : * +دانشگاه/ پژوهشگاه

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

تعداد دانشهجویان خهارجی شهاغل بهه تحصهیل در مقطهع کارشناسهی  -14

 : *دانشگاه / پژوهشگاه

1393-1394 1392-1393 1391-1392 

   

 

بهین  تعداد دانشجویان پایرفته شده دانشگاه / پژوهشگاه در ایمپیادهای -15

 رتبه اول تا پنج  را گزارش نمائید(:ایمللی )فقط 

 یطفا مستندات نفرات اول تا پنج  ایمپیادههای بهین ایمللهی بهر روی 

 سامانه بارگااری گردد.

1394 1393 1392 

   

 

گاه تعداد جوایز ملی و بین ایمللی دریافت شده اعضای هیأت علمی دانش -16

 :1394تا  1375پژوهشگاه برای دوره زمانی  /

  نظر برای این اشخاص شامل جوایز بین ایمللی و ملهی اسهتجوایز مورد :

    مصهطفی  خهوارزمی(IDB)  بانه توسعه اسالمی هاجایزه نوبل  فیلد مدال

  آیسیسهکو  جهایزه (TWAS)رازی  فارابی  فرهنگستان علهوم جههان سهوم 

IAS. 

 .یطفا مستندات جوایز بر روی سامانه بارگااری گردد 



 1395-96ن سال ايرا موسسات پژوهشیو  هادانشگاهبندي رتبه

50 

 

 سال 5
 1395قبل از 

 10 تا 6
سال قبل از 
1395 

 15تا  11
سال قبل از 
1395 

 20تا  16
سال قبل از 
1395 

    

 

   1390بازه زمانی اول فهروردین سهال  1395سال قبل از  5منظور از 

 است. 1394ایی آخر اسفند سال 

   ین بازه زمانی زمهانی اول فهرورد 1395سال قبل از 10تا  6منظور از

 است. 1389ایی آخر اسفند سال  1385سال 

  بههازه زمههانی زمههانی اول  1395سههال قبههل از  15تهها  11منظههور از

 است. 1384ایی آخر اسفند سال  1380فروردین سال 

  دین بازه زمانی زمانی اول فهرور 1395سال قبل از 20تا  16منظور از

 است.1379ایی آخر اسفند سال  1375سال 

 دانشههگاه برنههده جههایزه ملههی و (Alumni)تعههداد فههارغ ایتحصههیالن  -17

 :1393تا  1374بین ایمللی برای دوره زمانی  

  جوایز مورد نظر برای این شاخص شامل جوایز بهین ایمللهی و ملهی

  مصهطفی  (IDB)  بانهه توسهعه اسهالمی هااست: جایزه نوبهل  فیلهد مهدال

  آیسیسهکو  (TWAS)خوارزمی  رازی  فارابی  فرهنگستان علوم جهان سوم 

 .IASجایزه 

 .یطفا مستندات جوایز بر روی سامانه بارگااری گردد 

 سال 5
 1395قبل از 

 10تا  6
 1395سال قبل از

 15تا  11
 1395سال قبل از 

 20تا  16
 1395سال قبل از 
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  1390بازه زمانی اول فهروردین سهال  1395سال قبل از  5منظور از 

 است. 1394ایی آخر اسفند سال 

   ین بازه زمانی زمهانی اول فهرورد 1395سال قبل از 10تا  6منظور از

 است. 1389ایی آخر اسفند سال  1385سال 

  بههازه زمههانی زمههانی اول  1395سههال قبههل از  15تهها  11منظههور از

 است. 1384ایی آخر اسفند سال  1380فروردین سال 

  دین بازه زمانی زمانی اول فهرور 1395سال قبل از 20تا  16منظور از

 است.1379ایی آخر اسفند سال  1375سال 

 

 تعداد کل ثبت اختراعات: -18

 ( ثبت اختراعاتPatentsمی )ههای معتبهر بایست در یکهی از پایگهاه

و یها نظهام  USPTO  EPO  JPOثبت اختراعات ملی و بین ایمللهی نظیهر 

 ثبت اختراعات ایران صورت پایرد. 

 

  از طریق سامانه بارگااری گردد. ثبت اختراعاتیطفا مستندات 

1394 1393 1392 

   

 

 ایمللی:های بینها و کارگاهتعداد کل کنفران  -19

 منظور کارگاه یا کنفرانسی است که توسط دانشگاه سازماندهی شهده 

ه ی خهارجی در آن شهرکت داشهتهادانشگاهشرکت کننده از  5باشد و حداقل 

 باشند.

  ایمللی از طریهق سهامانه های بینها و کارگاهکنفران یطفا مستندات

 بارگااری گردد.
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1394 1393 1392 

   

 

 ی بین ایمللی عملیاتی رسمی: هاتعداد کل تعامالت برنامه -20

 ی بهین ایمللهی  قراردادههای رسهمی بهین هامنظور از تعامالت برنامه

ایمللهی دانشگاه یا موسسه پژوهشی مورد نظر و یهه موجودیهت خهارجی بین

ا است که عملیاتی شده باشد. تعامالتی که در آن حداقل یهه نفهر دانشهجو یه

عهزام عضو هیأت علمی مشارکت داشته و یا از آن استفاده کرده باشهد  ماننهد ا

های تحقیقاتی مشهترک رسهمی توسهط انجام طرحبورسیه یا پایرش بورسیه  

ایمللی  اجرای قراردادههای رسهمی یه یا چند عضو هیأت علمی در سطح بین

وهشههی و و مؤسسههات پژ هادانشههگاهههها بههین چههاپ و انتشههار مجههالت و کتا 

ایمللی  عقد قراردادهای آموزشهی بهه منظهور دعهوت از های علمی بینانجمن

 ت تدری  و نظایر آن.استادان کشورهای خارجی جه

 .یطفا مستندات از طریق سامانه بارگااری گردد 

1394 1393 1392 

   

 

 : 1394های موجود در سال تعداد کل کتا  -21

 های خریداری  اهدایی و مبادیه شده و موجود در منظور تعداد عنوان

ای( های دانشکدهو کتابخانه ابخانه مرکزیهای دانشگاه )شامل کتکل کتابخانه

 باشد. فارسی  عربی و التین بر روی ه  می

  نامه تایید عدد وارد شهده توسهط رئهی  محتهرم کتابخانهه مرکهزی

 دانشگاه/موسسه به عنوان مستندات بارگااری گردد.
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ن ها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه/موسسهه بها یهه سهازماتعداد طرح -22

 داخل کشور:

  ا ها و قراردادهای منعقد شهده دانشگاه/موسسهه بهطرحمنظور تعداد

یه موجودیت )دانشهگاه  موسسهه  شهرکت  صهنعت و ...( داخهل کشهور کهه 

 عملیاتی شده باشد. 

 بایست به عنوان مستندات بارگااری گرددقرارداد منعقد شده می.  

1394 1393 1392 

   

 تعداد کل مراکز و مؤسسات تحقیقاتی:  -23

  مرکز و موسسه تحقیقهاتی کهه مصهو  وزارتخانهه یطفا مجوز قطعی

 باشد از طریق سامانه بارگااری گردد.مربوطه می

 

1394 1393 1392 

   

 

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

 ها  صنایع و کارخانجات مبنی بر تأسی  مؤسسهه درخواست سازمان

های درخواست کننده با تأمین بودجهه یا شرکت در راستای اهدا  و مأموریت

موردنظر. به عنوان م هال  درخواسهت شههرداری یها نیهروی انتظهامی از یهه 

های اجتماعی  دانشگاه جهت تأسی  مؤسسه به منظور مطایعه پیرامون آسیب

درخواست یه کمپانی داروسازی از یه دانشگاه علهوم پزشهکی بهه منظهور یا 

انجام مطایعات درباره یه یا چند فرآورده دارویی و یا درخواست یهه صهنعت 

های از یه دانشگاه به منظور تأسهی  شهرکتی در راسهتای خهدمات و برنامهه
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 صنعت موردنظر. 

 .مستندات مربوطه از طریق سامانه بارگااری گردد 

1394 1393 1392 

   

 

 تعداد کل مراکز رشد:   -25

 اسهت کهه بهه منظهور  منظور از مرکز رشد در این شاخص  واحهدی

 شهود و بها ارائهه امکانهات وحمایت از کارآفرینان تحصیل کهرده تأسهی  مهی

 . کندجدید را فراه  می هایتسهیالت عمومی  زمینه پا گرفتن شرکت

  مربوطه است به عنوان مجوز قطعی مرکز رشد که مصو  وزارتخانه

 مستندات بارگااری گردد.

1394 1393 1392 

   

 

 موسسه:   / ی علمی دانشگاههاتعداد قطب  -26

 نهادی است که اعضای هیأت  علمی  دانشجویان  علمی منظور از قطب

و محققین برجسته با تمرکز بر یه یا چنهد زمینهه تخصصهی بهه فعاییهت در 

بایسهت بهه مهی ههاپردازند. این فعاییهتمی ایمللیبین یا ایمنطقه ملی  سطح

نجهر متویید عل   ارائه خدمات  نوآوری و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور 

 گردد. 

 ههای علمهی کشهور مجوز قطعی قطب علمی که مصو  شهورای قطهب

 است به عنوان مستندات بارگااری گردد.

1394 1393 1392 
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 موسسه:    تعداد مراکز دانش بنیان دانشگاه/ -27

   منظور از شرکت دانش بنیان موجودیتی است که در راستای اههدا

 سازی توییهدات علمهی دانشگاه/موسسهه درتوسعه اقتصاد دانش محور  تجاری

وسسهه گردد. اعضای هیأت علمی دانشگاه/متاسی  می برتر هایفناوری حوزه

  .دبنیان باشبایست دارای سه  مایکیت در شرکت دانش یا دانشگاه/موسسه می

 .مستندات مربوطه از طریق سامانه بارگااری گردد  

  :مجهوز تاسهی  شهرکت 1مستندات مربوط به مراکز دانهش بنیهان)

م (تصهویر نها2دانش بنیان از سوی ریاست و یا هیأت امنهای دانشگاه/موسسهه 

یهه شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه/موسسه در فایل اکسل حاوی نهام کل

کهارگروه ارزیهابی و تشهخیص "نش بنیان کشهور کهه در وبگهاه ی داهاشرکت

 بهههه آدرس "ی دانهههش بنیهههان و نظهههارت بهههر اجهههراهاصهههالحیت شهههرکت

http://pub.daneshbonyan.ir/   قابهل مشهاهده اسهت. یطفها در تصهویر

 ارسایی نام مرکز دانش بنیان به صورت الیت مشخص گردد.
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 هادانشگاهرابطین و   بندياعضاي گروه رتبه اسامی. 3پیوست 

و مؤسسات  هادانشگاه بنديو مؤسسات پژوهشی با گروه رتبه

 (ISC)اسالم  جهان پژوهشی پايگاه استنادي علوم

 یبندرتبهاسامی اعضای گروه 

 سمت نام و نام خانوادگی

 یبندرتبهمدیر گروه  دکتر منصوره صراطی شیرازی

 بندیکارشناس گروه رتبه سروستانی آمنه ثابت

 بندیکارشناس گروه رتبه سینا صفایی

 بندیکارشناس گروه رتبه راضیه غفاری زاده

 بندیکارشناس گروه رتبه فضیلت محسنی
 

 اسامی رابطین دانشگاها
 

 نام دانشگاه نام خانوادگی نام

 پژوهشگاه صنعت نفت شایق فلور

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ساالری مری 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی حججی سیدمحمدباقر

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  پرانام زهره

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه حاجی محمدیان مهناز

 دانشگاه کاشان  خاکی راوندی محسن

 دانشگاه صنعتی سیرجان بهزادی کندازی عباس

 بیرجنددانشگاه  شیدفر مری 

 دانشگاه صنعتی ارومیه  برشنده مرتضی

 دانشگاه نیشابور مرآتی احسان

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ذاکری محمد

 دانشگاه سید جمال ایدین اسد آبادی شهبازی گیگاسری حبیب

 دانشگاه جهرم آزادیخواه جهرمی مری 
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 نام دانشگاه نام خانوادگی نام

 اسفراینمجتمع آموزش عایی فنی و مهندسی  حسین زاده ایهه

 دانشگاه اردکان ایهی فرد محمدرضا

 دانشگاه صنعتی مایه اشتر   طاهری اکرم

 دانشگاه صنعتی خات  االنبیاء بهبهان خورده بین صاحب

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد زمانی سمیه

 دانشگاه کردستان محمودی شعیب

 مرضیه/ فرح
عموحاجی عراقی/ 

 دانشگاه تهران  فخرایی نژاد

 دانشگاه سمنان  کرمی مری 

 های نوین آملدانشگاه تخصصی فناوری احمدی مری 

 دانشگاه تربت حیدریه ساالری امیر

 دانشگاه پیام نور  جمشیدی فاطمه

 دانشگاه کوثر دویخانی سعیده

 دانشگاه افسری امام علی )ع( توکلی می  

 دانشگاه بین ایمللی امام رضا)ع( موسوی زارع فرخنده

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور فالحی رکسانا

 حاتمی اوشا
موسسه مطایعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت 

 کشور

 مهدیه
جمشیدی 

 دانشگاه میبد گوهرریزی

 پژوهشگاه رویان گورابی حمید

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایبرز میرهاشمی سیده سمیه

 شاهرود دانشگاه صنعتی شعبانی ایهام

 دانشگاه مالیر کهندل مرضیه

 دانشگاه جیرفت دهرامی مهدی

 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  طافی کیانوش
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 نام دانشگاه نام خانوادگی نام

 دانشگاه اصفهان  شرکا مرجان

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان همایونی سعادتی/  شیما /فریده 

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران گنجی احمد

 پژوهشگاه هوا فضا  عبدایهی پور سهیال

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین  ملکی فرد عفت

 دانشگاه شاهد روحانی معصومه

 دانشگاه گرمسار فالح مقدم رضا

 دانشگاه حکی  سبزواری محمدی نقدم زهرا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم رحمانیان عباس

 دانشگاه اراک صایحی جیریایی مهدی

 -محبوبه 

 نسترن
 دانشگاه عالمه طباطبایی هرزادم -چمن پیرا

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ایدین طوسی  یوسفی بتول

 بهاری موفق زهره
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

 همدان 

 دانشگاه هرمزگان روئین سیامه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک  سپهری پویا رضا

 دانشگاه مراغه طاهری فاطمه

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد داستانی می  

 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه پویان ندا

 دانشگاه صنعتی همدان صوفی محمد

 پژوهشگاه فضایی ایران تصویری قمصری فاطمه

 زرندمجتمع آموزش عایی  ایرانمنش مهدی

 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای نصرایلهی محمدرضا

 دانشگاه ایزهرا )س( رضازاده زهره

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند سرچاهی کبری
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 نام دانشگاه نام خانوادگی نام

 دشت بزرگ ییال
درمانی جندی  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 شاپور اهواز 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ق   نیّری رشیده

 دانشگاه شهید چمران اهواز  یارمند مری 

 پژوهشگاه دانشهای بنیادی  کیان فر پروانه

 دانشگاه تبریز  سعادت رضا

 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران  قراگوزیو زهرا

 دانشگاه ایالم  فتح ایلهی ندا

 فروغی زهرا
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم

 مازندران

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز آقابکلو سمیه

 دهقانی مری 
درمانی شهید  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 صدوقی یزد 

 دانشگاه ق   امید حسنعلی

 دانشگاه صنعتی قوچان واعظی علیرضا

 احمدزاده خدیجه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه 

 هرمزگان

 ان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفه نعمت بخش مهدی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعیدفر مرضیه

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان پیردومویی صدیقه

 زیزیه پژوهشگاه بین ایمللی زیزیه شناسی و مهندسی پاکدامن مری 

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ناصری مایوانی علیرضا

 دانشگاه گیالن قوتی رودسری شاهر 

 سید مهرداد
اسالمی مهدی 

 دانشگاه والیت  آبادی

 دانشگاه شهرکرد  حیدری گرم دره حجت اهلل
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 نام دانشگاه نام خانوادگی نام

 دانشگاه تربیت مدرس صفریان علی

 دانشگاه سلمان فارسی کازرون مجیدی نیا علی

 دانشگاه محقق اردبیلی  عباسپور گیالنده یوس 

 دانشگاه ارومیه  علی پاشاپور شیوا

 دانشگاه فسا باده یان حجت ایه

 انستیتو پاستور ایران اسدی حسن

 دانشگاه خلیج فارس  جالیی تهمینه

 دانشگاه بجنورد خشنودی عبداهلل

 دانشگاه شهید باهنر کرمان  احتشام زاده مری 

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دینحق  شبن 

 دانشگاه آیت اهلل ایعظمی بروجردی)ره( یطفی علیرضا

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یرستان طاهری مروت

 اندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمن عمادی علیرضا

 دانشگاه مازندران  غالمی فرد نصرت اهلل

 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان علی آقایی مرضیه

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ضیاءایدینی مرتضی

 دانشگاه گنبد کاووس صبوری حسین

 دانشگاه صنعتی شری   کربالیی محمد شهربانو

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان حیدری صادد مجتبی

 سازمان تحقیقات  آموزش و ترویج کشاورزی شهمیرزادی طیبه

 دانشگاه صنعتی بیرجند  هداوندی اسماعیل

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  افتخاری سیده سکینه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی خراسان شمایی هاشمی میترا

 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران صلواتیان سیاوش

 دانشگاه بین ایمللی امام خمینی )ره( خوئینی رمضان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار وحدتی حمیرا



 

61 

 نام دانشگاه نام خانوادگی نام

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل بابایی محمود

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  حیدرنژاد ادری 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  آقاجان تبار عایی حسین

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات کردنوری شقایق

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان امانی اصل معصومه

 دانشگاه جامع امام حسین )ع( توالیی روح ایه

 مجتمع آموزش عایی گناباد معتمدی نسب فرزانه

 خدمات بهداشتی درمانی ایراندانشگاه علوم پزشکی و  فکری زهره

 پژوهشگاه نیرو حسنی مرزونی مسعود

 دانشگاه یاسوج نگین تاجی سوده

 دانشگاه عل  و صنعت ایران هوشمند همدانی نرگ 

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مله زاده محمد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان رسول ابادی مسعود

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  قریشی امیری اصغرسیدعلی

 دانشگاه فردوسی مشهد  معافیان وجیهه

 دانشگاه تفرش  حاج محمدی حسین

 دانشگاه امام صادد )ع( طهماسبی سیامه

 های نوین سبزواردانشگاه فناوری پایرش نسرین

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت سلطانی نژاد معظمه

 دانشگاه هنر تهران  محمدیان ییال

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطایعات فرهنگی  اییاسی مجید

 دانشگاه بوعلی سینا صایحی سیده کوثر

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی عزیزی مهال

 دانشگاه صنعت نفت راشد غالمرضا

 پژوهشگاه مواد و انرژی  سروش مهر سپیده

 انعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجدانشگاه  فیضی سوسن
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 نام دانشگاه نام خانوادگی نام

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  وحیدی فر صدیقه

 دانشگاه صنعتی کرمانشاه  یوسفیان شهال

 دانشگاه عل  و فرهنگ نادعلی پور زهرا

 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیه و زیست فناوری  صفاری محمدحسین

 دانشگاه علوم انتظامی امین ویی زاده مجید

 مجتمع آموزش عایی ب  امیرشجاعی آناهیتا

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان سرخی علی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان  حسنی فاطمه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن  محرابی نیا آریندخت

 دانشگاه ویی عصر)عج( رفسنجان ایدینیشها   صدیقه

 دانشگاه رازی  بساطی زهره

 موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش انصاری آزاده

 دانشگاه زابل صابر شهرکی ماندانا

 دانشگاه فرهنگیان بازافکن محمد

 دانشگاه هنر شیراز بهرامی ساره

 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  فصیحی آذر اکرم

 دانشگاه صنعتی ق  بیکائی سید عبداهلل

 دانشگاه گلستان  شفیعی صدیقه

 دانشگاه شیراز یاری پور سمیه

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کیا طاهره

 دانشگاه یرستان  گرایی احسان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان  آذرباد زهره

 علوم جوی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و نژادفالح زهرا

 دانشگاه بنا  خیری فام مینا

 دانشگاه حضرت معصومه )س( ذوایقدر مهدی

 دانشگاه زنجان نبوی سید جعفر
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 نام دانشگاه نام خانوادگی نام

 دانشگاه صنعتی اراک موسوی نسی 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشگاه درخشان مری  ایسادات

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز برهمند نیلوفر

 دانشگاه شهید بهشتی  محبی فاطمه

 هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوش خاکزاد مهنوش

 مجتمع آموزش عایی سراوان خاک سفیدی سامان

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول سهرابی وفا ملیحه

 پژوهشکده هنر  معماری و شهرسازی نظر عادیوند پدیده

 دانشگاه خوارزمی ترکی معصومه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود عطایی مری 

 جامعه ایمصطفی ایعایمیه اصفهانی محمدجواد

 یه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدر بدیعی خیرابادی سیده ایهام

 مرکز آموزش عایی فنی و مهندسی بوئین زهرا نیرومند حامد

 بنیاد دانشنامه نگاری ایران پورآرین مهال

 مرکز آموزش عایی استهبان قائدمحمدی سمیرا

 مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غاایی ناجی طبسی سارا

 دانشگاه یزد زارع محمدرضا

 دانشگاه صنعتی شیراز  برزگر مری 

 دانشگاه دامغان پورموسوی سید علی

 دانشگاه صنعتی سهند  وحیدی زمان حیدر

 دانشگاه هنر اصفهان دیانهاحاجی منصوره

 یدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشت حنانی خاطره

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی قربانی محمدحسین

 دانشگاه صنعتی اصفهان  پاییه کیوان

 دانشگاه هنر تهران  محمدیان ییال

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل ایمانی زینب
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