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سخن آغازين
با توجه به اهمیت روز افزون ارزیابی و رتبهبندی مراکز آموزش عهایی در
دنیا و تالش و رقابت این مراکز برای تبدیل شدن به دانشگاههای تهراز جههانی
موجب شد تا نیاز به ابزاری ملی جههت ارزیهابی همهه جانبهه عملکهرد علمهی
دانشگاهها و موسسات پژوهشی در کشهور بیشهتر از همیشهه احسهاس گهردد.
نظامهای رتبهبندی با شناسایی نقاط قوت و ضهع دانشهگاهها مسهیر رشهد و
ارتقا را به دانشگاهها نشان میدهند .بدین ترتیب دانشگاهها قادرنهد بها آگهاهی
همه جانبه از نقاط ضع و قوت خویش مسیر رشهد و تعهایی خهود را ترسهی
نمایند.
ه اکنون نظامهای رتبهبندی که در سطح جهانی فعاییهت دارنهد تنهها
تعداد محدودی از دانشگاههای برتر کشور را تحت پوشش ارزیهابی خهود قهرار
دادهاند و دیگر دانشگاههای کشور فرصت حضور و بررسی همه جانبهه خهود و
شناسایی رقبای ملی منطقه ای و جهانی ندارند .یهاا پایگهاه اسهتنادی علهوم
جهان اسالم ( )ISCاز سال 1389بر اسهاس شهاخصها و معیارههای مصهو
ششههمین نشسههت فههود ایعههاده وزرای آمههوزش عههایی کشههورهای اسههالمی در
عربستان به صورت ساالنه دانشهگاهها و موسسهات پژوهشهی کشهور را مهورد
رتبهبندی قرار داده است.
در این گزارش نتایج رتبهبندی  182دانشگاه و موسسه پژوهشهی کشهور
که توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسهالم در سهال  1395-96انجهام شهد
آمده است .رتبهبندی فود بر اساس پنج معیههار پژوهههش آمههوزش وجههه
بینایمللهی تسهیهالت و امکانات و فعاییت اجتماعی -اقتصادی محاسبه شهده
است.
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نکته حائز اهمیت در روش شناسهی رتبههبنهدی پایگهاه اسهتنادی علهوم
جهان اسالم این است که مدارک علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور
ه ه در پایگاههههای بههین ایمللههی و آو سههاین

( )WOSو ه ه در پایگههاه

استنادی علوم جهان اسالم ) (ISCمورد نظر قرار گرفته است .این امر بدییل
آن است که بسیاری از حوزههای موضوعی از جمله علهوم انسهانی اجتمهاعی
هنر کشاورزی و پزشکی نتایج پژوهشی خود را در مجهالت معتبهر ملهی نیهز
منتشر مینمایند.
همچنین به مقاالت منتشر شهده در مجهالت وزن بیشهتری نسهبت بهه
مقاالت ارایه شده در کنفران ها داده شده و نیز مقاالت پراستناد و داغ نسبت
بهههه دیگهههر مقهههاالت و همچنهههین مقهههاالت منتشهههر شهههده درمجهههالت بههها
کیفیت تر که در دستههای  Q1و یها  Q2قهرار گرفتهه انهد نسهبت بهه دیگهر
مجالت وزنهای بیشتری اختصاص داده شده است .توییدات علمی دانشگاهها
با نوع  Review Note Articleو  Letterبها ضهریب متفهاوتی نسهبت بهه
مدارک دیگر در محاسبه شاخصهای مربوطه یحاظ شهدهانهد .اعضهای هیتهت
علمی دانشگاهها و مؤسسات نیهز بهر حسهب مرتبهه علمهی اسهتاد دانشهیار و
استادیار وزنهای متفاوتی دریافت کردهاند .تعهداد کتهب تهیهه شهده اعضهای
هیتت علمی تعداد طرحها و قراردادهای پژوهشی تعداد مجالت علمی تعداد
قطبها ی علمی مراکز دانش بنیان و تعداد مقاالت مشترک بین ایمللی نیز از
شاخصهای دیگری هستند که در جمع شهاخصهای رتبههبنهدی  ISCقهرار
دارند.
الزم به تاکر است که اساساً نظامهای رتبهبندی ابزارهایی بهرای تعیهین
وضعیت موجود دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاهها هستند .علیرغ ایهنکهه
حضور و کسب رتبه مناسب در این نظامها بر جا دانشجویان بین ایمللی نیز
4

موثر است اما تاکیهد و اصهرار بهر ارتقهای رتبهه دانشهگاه بعنهوان یهه ههد
راهبردی صحیح نمیباشد .در مقابل بهتر است توجه بهه کلیهه شهاخصههای
بینایمللیسازی دانشگاه محوریهت یابهد کهه در ایهن صهورت ارتقهای جایگهاه
دانشگاه در نظامهای رتبهبندی بینایمللی به طهور خهودکهار انجهام نیهز قهرار
خواهد گرفت.
در پایان الزم میدان از اعضای گروه رتبهبنهدی پایگهاه اسهتنادی علهوم
جهان اسالم و از تمام رابطین محترم دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایران که
با این گروه نهایت همکاری را داشتهاند تشکر نمای  .به منظهور تقهدیر از ایهن
عزیزان اسامی آنها در انتهای کتا آورده شده است.
دکتر محمد جواد دهقانی
سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسالم )(ISC
و رئیس مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري )(RICeST
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وبگاه رتبهبندي پايگاه استنادي علوم جهان اسالم
وبگاه رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایران با هد دسترسهی
آسان تر جامعه علمی کشور به نظام رتبهبندی پایگهاه اسهتنادی علهوم جههان
اسالم ( )ISCو اطالعات علمهی دانشهگاهها و مؤسسهات پژوهشهی کشهور بهه
آدرس  ur.isc.gov.irراهانهدازی شهده اسهت .ایهن وبگهاه بها طراحهی زیبها
متناسب با آخرین تکنویوژی روز مایکروسافت و به صورت دو زبانه پیادهسازی
شده و روی هر دستگاه مجهز به مرورگر اینترنهت قابهل مشهاهده اسهت .ایهن
و سایت ظاهر منعطفی دارد و متناسب بها انهدازه صهفحه نمهایش ابعهاد آن
تغییر خواهد کرد .بنابراین نمایش وبگاه گروه رتبهبندی  ISCروی گوشیهای
تلفن همراه تبلت کامپیوتر و تلویزیونهای هوشمند به بهترین شکل ممکهن
صورت میگیرد.
در وبگاه گروه رتبهبندی ارزیهابی و رتبهبنهدی دانشهگاهها و مؤسسهات
پژوهشی کشور به صورت مجزا در گروههای دانشگاههای جهامع دانشهگاههای
صنعتی دانشگاههای هنر دانشگاههای علهوم پزشهکی مؤسسهات پژوهشهی و
دانشگاههای آزاد اسالمی کشور امکانپایر میباشد .کلیه مراکهز علمهی کشهور
میتوانند امتیاز و رتبه دیگر دانشگاهها و مراکهز پژوهشهی را مشهاهده کهرده و
عملکرد علمی خود را با سایر مراکز مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
در رتبهبندی سال  1395-96عالوه بر انتشار نمرات کل نمرات و رتبهها در 5
معیار پژوهش آموزش وجهه بینایمللهی تسههیالت (امکانهات) فعاییتههای
اجتماعی – اقتصادی در وبگاه گروه رتبهبندی نیز منتشر شده است .همچنین
ضمن نمایش این نمرات امکان مرتب سازی آنها نیز برای کاربران فراه شده
است.
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از دیگههر تسهههیالتی کههه وبگههاه گههروه رتبهبنههدی از امسههال در اختیههار
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشهی قهرار داده اسهت مشهاهده جزئیهات عملکهرد
پژوهشی در دو شاخص کیفیهت پهژوهش و حجه پهژوهش در داشهبوردهای
اختصاصی هر دانشگاه و مؤسسه میباشد .بدین ترتیب دانشگاهها میتوانند بهه
طور کامل از میزان عملکرد پژوهشهی خهود و امتیهاز کسهب شهده در ایهن دو
شاخص اطالع یابند.
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معیارها و شاخصهاي رتبهبندي ملی پايگاه استنادي علـوم جهـان
اسالم ()ISC
به طور کلی  26شاخص در قایب  5معیار کلی پژوهش آمهوزش وجههه
بینایمللی امکانات -تسههیالت و فعاییهتههای اجتمهاعی -اقتصهادی اسهاس
رتبهبندی این پایگاه را تشکیل میدهد .این شهاخصهها و معیارهها مهمتهرین
ماموریتها و فعاییتهای علمی دانشگاهها را مورد توجه خود قرار دادهاند.
شاخصها و معیارهای رتبهبنهدی پایگهاه اسهتنادی علهوم جههان اسهالم
توسط متخصصهین رتبههبنهدی تهیهه و در ششهمین نشسهت وزاری آمهوزش
کشورهای اسالمی در کشور عربستان نیز تصویب شده است .این شاخصها هر
سایه مورد بازنگری قرار میگیرند .در جدول شماره یه شاخصها و معیارهای
این رتبهبندی آمده است.
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جدول  :1معیارهاو شاخصهای رتبهبندی ملی
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
معیار

شاخص
A1

کیفیت پژوهش

آموزش
(وزن کل
)28:

میزان استناد به مقاالت

10

سه مقاالت پراستناد

4

کارایی پژوهش

A2

پژوهش
(وزن
کل)58:

وزن

8

توییدات علمی نمایه شده درWOS

15

توییدات علمی نمایه شده در ISC

7

A3

حج پژوهش

A4

تعداد مجالت
علمی

A5

تعداد کتب منتشر شده توسط اعضای هیأت علمی

2

A6

ثبت اختراعات

3

A7

تعداد طرحها و قرادادهای تحقیقاتی

4

B1

اعضای هیأت علمی دارای جایزه

3

تعداد مجالت نمایه شده در پایگاه

B2

B3

B4

JCR

تعداد مجالت نمایه شده در
پایگاهISC JCR

محققین مقاالت
پراستناد و داغ

2

استانداردهای WOS

3

استانداردهای OIC

8

نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک Ph.D.

(دکتری) به کل اعضای هیأت
فارغ ایتحصیالنی که جایزه گرفتهاند

10

3

1
2

شاخص

معیار
نسبت اعضای هیأت
علمی بر حسب
B5
مرتبه علمی به کل
اعضای هیأت علمی
B6

نسبت استاد به کل

1.5

نسبت دانشیار به کل

1

نسبت استادیاربه کل

0.5

نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو

 B7نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

وجهه
بین ایمللی
(وزن کل :
)10

وزن

3
2

B8

دانشجویان دارای جایزه در ایمپیادهای بینایمللی

3

C1

نسبت اعضای هیأت علمی بینایمللی به کل اعضای
هیأت علمی

1

C2

نسبت دانشجویان بینایمللی به کل دانشجویان

1

نسبت اعضای هیأت علمی دارای مدرک Ph.D.
C3

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

1

C4

کنفران ها و همایشهای بین ایمللی

2

C5

همکاریهای بین ایمللی

1

C6

میزان مشارکت بین ایمللی دانشگاه در تویید مقاالت

4

D1

سرانه تعداد عناوین کتا به ازای هر دانشجو

1

تعدادموسسات /مراکز تحقیقاتی و قطبهای علمی

1

تعداد مؤسسات و شرکتهای spin-off

0.5

تعداد مراکز رشد

1

تعداد مراکز دانش بنیان

0.5

تسهیالت-
امکانات
(وزن کل D2 )2:
فعاییت
اجتماعی
E2
اقتصادی و
E3
صنعتی
(وزن کل )2:
E1
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روش شناسی رتبهبندی ملی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم به صورت
جامع در پیوست این گزارش قابل مشاهده است.
با توجه به اینکه ه اکنون نیمی از توییدات علمی دانشگاهها و موسسات
پژوهشی کشور در مجالت معتبر ملی منتشر میگردند یاا در رتبهبندی حاضر
عالوه بر محاسبه توییدات علمی دانشگاهها و دیگر مراکهز در پایگهاه اسهتنادی
آی.اس.آی توییدات علمهی نمایهه شهده در  ISCنیهز جههت پوشهش بیشهتر
توییدات علمی بخصوص در حوزههایی چون علوم انسانی اجتماعی کشاورزی
و پزشکی در رتبهبندی مورد استفاده قرار گرفته شدهاند.
با توجه به اینکه بخشی از اطالعات مورد نیاز رتبهبندی توسهط رابطهین
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از طریق پرسشنامه ایکترونیکی در اختیار گروه
رتبهبندی قرار میگیرد میزان صحت و سهالمت ایهن بخهش از اطالعهات بها
بررسی دقیق مستندات ارسایی از سهوی دانشهگاهها و موسسهات پژوهشهی در
گروه رتبهبندی انجام میپایرد.
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نکاتی در خصوص رتبهبندي سال 1395-96
 .1امتیاز کل امتیازی است کهه ههر دانشهگاه یها مؤسسهه پژوهشهی در
مجموع از شاخصهای رتبهبندی کسب میکند .این امتیاز با روشی مخصوص
و بر اساس پنج معیهار پژوههش آمهوزش وجههه بهینایمللههی تسهیههالت و
امکانات و فعاییت اجتماعی -اقتصادی محاسبه میشود.
 .2در رتبهبندی سال  1395-96کلیه مراکز و واحدهای تحت پوشهش
دانشگاه پیام نهور بهه دییهل تمرکهز آموزشهی ارزشهیابی و پژوهشهی در ایهن
دانشگاه به صورت یکپارچه و تحت عنوان "دانشگاه پیام نور" یحهاظ گردیهده
است.
 .3با توجه به ماهیت و فعاییتهای متفهاوت مراکهز آموزشهی در کشهور
نتایج رتبهبندی  ISCدر  5زیرگروه دانشگاههای جامع دانشگاههای صهنعتی
پژوهشگاهها دانشگاههای هنر و دانشگاههای علوم پزشکی ارائه میگردد.
 .4گروه رتبهبندی از  3منبع جهت تهیه اطالعهات مهورد نیهاز خهود در
رتبهبندی سال  1395-96بهره برده است که این منابع شامل پایگاه استنادی
و آو سهاین

(آی.اس.آی) پایگهاه اسههتنادی علهوم جههان اسههالم ( )ISCو

اطالعات ارسایی از دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور میشهوند .اطالعهاتی
که از طریق پرسشنامه ایکترونیکی گروه رتبهبندی توسط رابطین و به صهورت
آنالین تکمیل میگردد جزو اطالعاتی است که توسط دانشهگاهها و موسسهات
پژوهشی تهیه و در اختیار گروه رتبهبندی قرار میگیهرد .مهمتهرین اطالعهات
مورد نیاز رتبهبندی اطالعات پژوهشی است که نقش مهمی در نتهایج و رتبهه
دانشگاهها ایفا میکنند .این بخش نیز به صورت مستقل و توسهط کارشناسهان
گروه رتبهبندی از پایگاهههای اسهتنادی آی.اس.آی و  ISCجمهع آوری مهی-
گردد.
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 .5در رتبهبنهههدی سهههال  1395-96اطالعهههات ارائهههه شهههده توسهههط
دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشهور در پرسشهنامه ایکترونیکهی رتبهبنهدی
مربوط به بهازه زمهانی  1391-1392ایهی  1393-1394میباشهند .اطالعهات
مربوط به فعاییتهای پژوهشی دانشگاهها و موسسات علمی کشور نیز از پایگاه
استنادی آی.اس.آی و  ISCدر بازه زمانی  2011ایی  2015تهیه شده است.
 .6در اعالم نتایج رتبهبندی سال  1395-96تغییرات مهمهی نسهبت بهه
سالهای گاشته صورت گرفت .ایهن تغییهرات بهه دییهل تجربیهات حاصهل از
رتبهبندی سالهای گاشته و بازخهورد دریافت شده از دانشگاهها و موسسهات
تکمیل کننده پرسشنامه رتبهبندی اعمال گردید .از جمله این تغییهرات مهی-
توان به اعالم رتبه برخی دانشگاهها در بازه رتبهای (به جای اعالم رتبه مطلق)
اشاره کرد .اعالم رتبه دانشگاهها به صورت بهازه رتبههای باعه مهیشهود کهه
دانشگاههایی که رتبههای نزدیه به ه دارند در یه دسته قرار گیرند و از هر
گونه خطای احتمایی در اعالم رتبهها جلوگیری شود .ایهن بهازهههای رتبههای
برای هر یه از گروههای 5گانه به صورت مجزا تعری شده است.
 .7از دیگر تغییرات در اعالم نتایج رتبهبندی اخیر میتوان به اعالم نمره
و رتبه زیرشاخصهای معیار پژوهش عالوه بر اعهالم نمهره و رتبهه معیارههای
کلی برای هر دانشگاه به صورت محرمانه اشهاره کهرد .بهدین صهورت کهه ههر
دانشگاه میتواند با مراجعه به داشبورد دانشگاه این اطالعات را مشاهده نماید.
این کار به منظور شفا سازی اطالعاتی است که پایگاه استنادی علهوم جههان
اسالم برای هر دانشگاه در نظر میگیرد.
 .8پرسشنامه رتبهبندی  ISCو روش شناسی جامع رتبهبندی  ISCدر
پیوست این گزارش ارائه شده است.
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رتبهبندي سال 1396-97
ه اکنون هفتمین رتبهبنهدی دانشهگاهها و موسسهات پژوهشهی ایهران
توسط گروه رتبهبندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در دست اجراست که
نتایج آن نیز در زمستان سال  1397منتشر میگردد.
در این راستا پرسشنامه رتبهبندی توسط تی تخصصی رتبهبندی ISC
تهیه و در اختیار دانشگاهها و مؤسسهات پژوهشهی ایههران قهرار میگیهرد .بهه
منظور انجام این امر در ابتدا نامهای برای رؤسای کلیه دانشگاهها و مؤسسهات
پژوهشی کشور ارسال میگردد که در این نامه ضمن ارائه توضیحاتی در مورد
رتبهبندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و نحوه تکمیل پرسشنامه آنالیهن
کلمه کاربری و رمز عبور مخصوص به هر دانشگاه یا مؤسسهه ارائهه میگهردد.
ضمناً ازکلیه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی درخواست شد که جههت تکمیهل
پرسشنامه رابط خود را جهت ایجاد ارتباط بها کارشناسهان گهروه رتبههبنهدی
اعالم نمایند .رابطین فرم مربوط به مشخصهات رابهط را در سهایت رتبهبنهدی
تکمیل کرده تا اجازه دسترسی و تکمیل پرسشنامه آنالین به آنهان داده شهود.
بدین صورت اطالعهات کلیهه رابطهین در پایگهاه رتبههبنهدی ثبهت گردیهد تها
کارشناسان گروه رتبهبندی بتوانند در موارد ضروری با رابطیههن دانشهگاهها و
مؤسسهات تماس حاصل نماینهد .در طی فرآیند رتبهبندی کارشناسهان گهروه
رتبهبندی پاسخگوی کلیه سؤاالت و ابهامات موجود در پرسشنامه بهه رابطهین
مربوطه میباشند .پ

از اتمام مهلت تکمیهل پرسشهنامه و ارسهال مسهتندات

الزم جهههت اثبههات صههحت اطالعههات ارسههایی توسههط دانشههگاهها و مؤسسههات
پژوهشی تصحیح اطالعات به صورت دقیق در گروه رتبهبندی انجام میگردد.
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نتايج رتبهبندي سال  1395-96دانشگاهها و موسسـات پژوهشـی
کشور
یکی از مهمترین فعاییتهای پایگاه استنادی علوم جههان اسهالم ارزیهابی
دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور بر اسهاس شهاخصهها و معیارههای مصهو
است .از سال  1389تا کنون رتبهبندی دانشگاهها و مراکز علمی کشور توسهط
گروه رتبهبندی  ISCبه صورت ساالنه صورت پایرفتهه اسهت و ههر سهایه بهر
تعداد دانشگاههای حاضر در این رتبهبندی افهزوده شهده اسهت .ایهن افهزایش
نشان دهنده توجه و تمایل دانشگاهها برای حضور فعال در رتبهبنهدی  ISCو
استفاده از معیارها و شاخصهای آن بهه عنهوان نقشهه راه جههت رسهیدن بهه
پیشرفتهای علمی و فنهاوری در عرصههههای ملهی و بهینایمللهی اسهت .در
رتبهبنههدی سههال  1395-96تعههداد  182دانشههگاه و موسسههه پژوهشههی در
رتبهبندی  ISCحضور داشته اند که این تعداد نسبت به رتبهبندی سهال -95
 1394گاشههته رشههدی بههیش از  %14داشههته اسههت .در نمههودار زیههر تعههداد
دانشگاهها و موسسات پژوهشی حاضر در نظام رتبهبنهدی ملهی  ISCاز سهال
 1389تاکنون نمایش داده شده است.
تعداد دانشگاهها و مؤسسات حاضر در رتبه بندی ISC

182
159

139
118

123

103

101

سال  96-95سال  95-94سال  94-93سال  93-92سال  92-91سال  91-90سال 90-89
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همانطور که بیشتر اشاره شد نتایج رتبهبندی  ISCدر  5زیرگروه دانشگاههای
جامع دانشگاههای صنعتی پژوهشگاهها دانشگاههای هنر و دانشگاههای علوم
پزشکی ارائه میگردد .در جدول شماره  2میزان حضور ساالنه دانشگاهها و
موسسات در هر کدام از این زیر گروهها نمایش داده شده است.
جدول  :2تعداد دانشگاههای حاضر در نظام رتبهبندی ISC
سال

سال

سال

سال

سال

سال

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

دانشگاههای جامع

46

58

56

63

72

81

دانشگاههای صنعتی

13

17

14

18

22

29

مراکز پژوهشی

12

11

14

19

22

26

دانشگاههای هنر

2

3

3

3

4

4

دانشگاههای علوم پزشکی

30

34

31

36

39

42

مجموع

103

123

118

139

159

182

نوع دانشگاه

جايگاه دانشگاههاي جامع کشور
 81دانشهههگاه از دانشهههگاههای جهههامع کشهههور در رتبهبنهههدی سهههال
 1395-96حضور داشتهاند که این تعداد در سال گاشهته برابهر بها  72مهورد
بوده است .دانشگاه تهران همچون سالهای گاشته رتبه اول کشور را در بهین
دانشگاههای جامع بهه خهود اختصهاص داده اسهت .دانشهگاه تربیهت مهدرس
دانشگاه شیراز دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه تبریز دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه اصفهان دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه کاشهان
و دانشگاه بوعلی سینا بهه ترتیهب در جایگهاهههای دوم تها دهه جهدول قهرار
گرفتهاند .جدول شماره  3وضعیت دانشگاههای جامع کشور را نمایش میدهد.
ضمناً دانشگاههایی که در یه بازه قرار گرفتهانهد دارای رتبهه یکسهان بهوده و
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اسامی به ترتیب حرو ایفبا نوشته شدهاند.
جدول  :3جایگاه دانشگاههای جامع کشور در رتبهبندی سال 1395-96

امتیاز

رتبه

نام دانشگاه

100

1

دانشگاه تربیت مدرس

96.62

2

دانشگاه شیراز

88.25

3

دانشگاه فردوسی مشهد

86.47

4

دانشگاه تبریز

72.69

5

دانشگاه شهید بهشتی

72.08

6

دانشگاه اصفهان

70.58

7

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

67.61

8

دانشگاه کاشان

63.02

9

دانشگاه بوعلی سینا

61.6

10

دانشگاه ایزهرا (س)

64.50-54.56

11-15

دانشگاه رازی

64.50-54.56

11-15

دانشگاه سمنان

64.50-54.56

11-15

دانشگاه گیالن

64.50-54.56

11-15

دانشگاه یاسوج

64.50-54.56

11-15

دانشگاه امام حسین (ع)

11.47-50.28

1620

دانشگاه شهید باهنر کرمان

11.47-50.28

1620

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

11.47-50.28

1620

دانشگاه مازندران

11.47-50.28

1620

دانشگاه تهران
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امتیاز

رتبه

نام دانشگاه
دانشگاه یزد

11.47-50.28

1620

دانشگاه ارومیه

28.39-46.96

2130

دانشگاه پیام نور

28.39-46.96

2130

دانشگاه خوارزمی

28.39-46.96

2130

دانشگاه زنجان

28.39-46.96

2130

دانشگاه سیستان و بلوچستان

28.39-46.96

2130

دانشگاه شهرکرد

28.39-46.96

2130

دانشگاه شهید چمران اهواز

28.39-46.96

2130

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

28.39-46.96

2130

دانشگاه کردستان

28.39-46.96

2130

دانشگاه مراغه

28.39-46.96

2130

دانشگاه اراک

35143791

3140

دانشگاه بیرجند

35143791

3140

دانشگاه بین ایمللی امام خمینی (ره)

35143791

3140

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

35143791

3140

دانشگاه تفرش

35143791

3140

دانشگاه خلیج فارس

35143791

3140

دانشگاه سید جمال ایدین اسد آبادی

35143791

3140

دانشگاه شاهد

35143791

3140

دانشگاه عالمه طباطبایی

35143791

3140

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

35143791

3140
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امتیاز

رتبه

نام دانشگاه
دانشگاه ایالم

28.734.66

4150

دانشگاه حکی سبزواری

28.734.66

4150

دانشگاه دامغان

28.734.66

4150

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

28.734.66

4150

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

28.734.66

4150

دانشگاه ق

28.734.66

4150

دانشگاه گلستان

28.734.66

4150

دانشگاه یرستان

28.734.66

4150

دانشگاه محقق اردبیلی

28.734.66

4150

دانشگاه هرمزگان

28.734.66

4150

دانشگاه امام صادد (ع)

22452847

5160

دانشگاه آیت اهلل ایعظمی بروجردی(ره)

22452847

5160

دانشگاه بنا

22452847

5160

دانشگاه جهرم

22452847

5160

دانشگاه زابل

22452847

5160

دانشگاه عل و فرهنگ

22452847

5160

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

22452847

5160

دانشگاه مالیر

22452847

5160

دانشگاه نیشابور

22452847

5160

دانشگاه ویی عصر(عج) رفسنجان

22452847

5160

جامعه ایمصطفی ایعایمیه

13262225

61+
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امتیاز

رتبه

نام دانشگاه
دانشگاه اردکان

13262225

61+

دانشگاه افسری امام علی (ع)

13262225

61+

دانشگاه بجنورد

13262225

61+

دانشگاه بین ایمللی امام رضا(ع)

13262225

61+

دانشگاه تربت حیدریه

13262225

61+

دانشگاه جیرفت

13262225

61+

دانشگاه حضرت معصومه (س)

13262225

61+

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

13262225

61+

دانشگاه علوم انتظامی امین

13262225

61+

دانشگاه فرهنگیان

13262225

61+

دانشگاه فسا

13262225

61+

دانشگاه کوثر

13262225

61+

دانشگاه گرمسار

13262225

61+

دانشگاه گنبد کاووس

13262225

61+

دانشگاه میبد

13262225

61+

دانشگاه والیت

13262225

61+

مجتمع آموزش عایی ب

13262225

61+

مجتمع آموزش عایی سراوان

13262225

61+

مجتمع آموزش عایی گناباد

13262225

61+

مرکز آموزش عایی استهبان

13262225

61+
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جايگاه دانشگاههاي علوم پزشکی کشور
از دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت درمهان و آمهوزش پزشهکی 42
دانشگاه در رتبهبندی  ISCمورد ارزیابی قرار گرفتند و دانشگاه علوم پزشهکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنهوان برتهرین دانشهگاه پزشهکی کشهور
معرفی شد .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی مشههد
دانشگاه علوم پزشکی تبریهز دانشهگاه علهوم پزشهکی شهیراز دانشهگاه علهوم
پزشکی اصفهان دانشگاه علوم بهزیسهتی و توانبخشهی علهوم پزشهکی ایهران
دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی کرمهان بها قهرار گهرفتن
بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران توانستند در جمهع ده دانشهگاه برتهر علهوم
پزشکی کشور قرار گیرند .جدول شماره  4وضعیت دانشگاههای علوم پزشهکی
در سطح کشور را نمایش میدهد .ضمناً دانشهگاههایی کهه در یهه بهازه قهرار
دارند دارای رتبه یکسان بوده و ترتیب قرارگرفتن آنها بر اساس حهرو ایفبها
میباشد.
جدول  :4جایگاه دانشگاههای علوم پزشکی کشور در رتبهبندی
سال 1395-96

امتیاز

رتبه

نام دانشگاه

100

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

87.36

2

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7487

3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

7228

4

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

22

امتیاز

رتبه

نام دانشگاه

7228

4

6945

6

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5084

7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

4329

8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

4102

9

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

3972

10

33.7238

1115

33.7238

1115

33.7238

1115

33.7238

1115

33.7238

1115

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
همدان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایبرز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی
شاپور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1620 30693303

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
زنجان

1620 30693303

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

1620 30693303

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

1620 30693303

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

1620 30693303

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2130 26613033

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2130 26613033
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امتیاز

نام دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
سمنان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان
شمایی

رتبه

2130 26613033
2130 26613033
2130 26613033
2130 26613033

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

2130 26613033

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ق

2130 26613033

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

2130 26613033

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یرستان

2130 26613033

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

189261

3140

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

189261

3140

189261

3140

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم

189261

3140

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

189261

3140

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

189261

3140

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

189261

3140

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

189261

3140

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه
و بویراحمد

189261

3140

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

189261

3140

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت 12361744
24

41

امتیاز

نام دانشگاه

رتبه

حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

25

12361744
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جايگاه دانشگاههاي صنعتی کشور
در رتبهبندی سهال  1395-96در بهین  29دانشهگاه صهنعتی حاضهر در
رتبهبندی  ISCدانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی شهری

دانشهگاه

عل و صنعت توانستند به ترتیب جهزو  3دانشهگاه برتهر صهنعتی کشهور قهرار
گیرند .دانشگاههای صنعتی اصهفهان و دانشهگاه صهنعتی خواجهه نصهیرایدین
طوسی نیز رتبههای چهارم و پنج جدول را کسب کردنهد .جهدول شهماره 5
وضههعیت دانشههگاههای صههنعتی در سههطح کشههور را نمههایش میدهههد .ضههمناً
دانشگاههایی که در یه بازه قهرار دارنهد دارای رتبهه یکسهان بهوده و ترتیهب
قرارگرفتن آنها بر اساس حرو ایفبا میباشد.
جدول  :5جایگاه دانشگاههای صنعتی کشور در رتبهبندی سال 1395-96

امتیاز

رتبه

نام دانشگاه

100

1

دانشگاه صنعتی شری

9867

2

دانشگاه عل و صنعت ایران

9407

3

دانشگاه صنعتی اصفهان

8984

4

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ایدین طوسی

684

5

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان

4668611

610

دانشگاه صنعتی سهند

4668611

610

دانشگاه صنعتی شیراز

4668611

610

دانشگاه صنعتی مایه اشتر

4668611

610

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4668611

610

دانشگاه صنعت نفت

31544045

1115

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

26

امتیاز

رتبه

نام دانشگاه
دانشگاه صنعتی ارومیه

31544045

1115

دانشگاه صنعتی شاهرود

31544045

1115

دانشگاه صنعتی قوچان

31544045

1115

دانشگاه صنعتی همدان

31544045

1115

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

2443314

1620

دانشگاه صنعتی اراک

2443314

1620

دانشگاه صنعتی بیرجند

2443314

1620

دانشگاه صنعتی خات االنبیاء بهبهان

2443314

1620

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

2443314

1620

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

1735242

21

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

1735242

21

دانشگاه صنعتی سیرجان

1735242

21

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

1735242

21

دانشگاه صنعتی ق

1735242

21

دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار

1735242

21

مجتمع آموزش عایی زرند

1735242

21

مجتمع آموزش عایی فنی و مهندسی اسفراین

1735242

21

مرکز آموزش عایی فنی و مهندسی بوئین زهرا

1735242

21
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جايگاه پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی
در سال  1395-96تعداد  26پژوهشگاه و موسسه پژوهشی کشور مهورد
رتبهبندی قرار گرفتند که پژوهشگاه دانشهای بنیادی رتبهه نخسهت فهرسهت
پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی را از آن خود کرد .همچنین پژوهشگاه پلیمر
و پتروشیمی ایران پژوهشگاه رویهان پژوهشهگاه مهواد و انهرژی و پژوهشهگاه
صنعت نفت به ترتیب رتبههای دوم تا پنج جدول را به خود اختصاص دادند.
جدول شماره  6وضعیت پژوهشگاه و موسسهه پژوهشهی کشهور در رتبهبنهدی
سال  1395-96را نمایش میدهد .ضمناً پژوهشگاههایی که در یه بهازه قهرار
دارند دارای رتبه یکسان بوده و ترتیب قرارگرفتن آنها بر اساس حهرو ایفبها
میباشد.
جدول  :6جایگاه موسسات پژوهشی کشور در رتبهبندی سال 1395-96

امتیاز

رتبه

نام دانشگاه

100

1

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

90.11

2

پژوهشگاه رویان

77.96

3

پژوهشگاه مواد و انرژی

76.29

4

پژوهشگاه صنعت نفت

7538

5

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

45367351

610

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

45367351

610

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیه و زیست فناوری

45367351

610

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

45367351

610

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

45367351

610

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

28

امتیاز

رتبه

نام دانشگاه

3414155

1115

پژوهشگاه علوم انسانی و مطایعات فرهنگی

3414155

1115

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

3414155

1115

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

3414155

1115

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غاایی

3414155

1115

پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظر

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

1620 19892885

پژوهشگاه بین ایمللی زیزیه شناسی و مهندسی
زیزیه

بنیاد دانشنامه نگاری ایران

13691706

22

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

13691706

22

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

13691706

22

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

13691706

22

13691706

22

موسسه مطایعات و مدیریت جامع و تخصصی
جمعیت کشور
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جايگاه دانشگاههاي هنـر
در بین دانشگاههای هنر نیز دانشگاه هنر اسهالمی تبریهز دانشهگاه هنهر
اصفهان دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر شیراز به ترتیب رتبه اول تا چههارم
این گروه را در رتبهبندی سال  1395-96کسب کردند.
جدول  :7جایگاه دانشگاههای هنر در رتبهبندی سال 1395-96

نام دانشگاه

امتیاز

رتبه

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

100

1

دانشگاه هنر اصفهان

9748

2

دانشگاه هنر تهران

4844

3

دانشگاه هنر شیراز

2055

4

در رتبهبندی سال 1395-96عالوه بر انتشار امتیهازات کهل و رتبهه ههر
دانشگاه امتیازات دانشگاهها و موسسات در پنج معیار پژوهش آموزش وجهه
بین ایمللی تسهیالت و نهایتا در معیار فعاییتههای اجتمهاعی -اقتصهادی بهر
روی وبگاه جدید گروه رتبهبندی به نشانی  ur.isc.gov.irنمایش داده شهده
است.

30

پیوست :1روش شناسی رتبهبندي ملی پايگاه استنادي علوم جهان اسالم

شاخصها و معیارهای رتبهبندی
معيار

شاخص
 A1کيفيت پژوهش

وزن

ميزان استناد به مقاالت

10

سهم مقاالت پراستناد

4
8

 A2کارايي پژوهش
توليدات علمي نمايه
شده در پايگاه کالريويت
 A3حجم پژوهش

آناليتيکس

1

توليدات علمي نمايه
شده در ISC
تعداد مجالت بينالمللي

پژوهش
(وزن کل)58:
A4

تعداد مجالت چاپ شده
در پايگاههای استنادی

چاپ شده پايگاه

(وزن کل )28:

7

3

کالريويت آناليتيکس
تعداد مجالت ملي چاپ
شده ISC

آموزش

15

2

 A5تعداد کتب تهيه شده توسط اعضای هيئت علمي

2

دانشگاه
اختراعات
 A6ثبت

3

 A7تعداد طرحها و قرادادهای تحقيقاتي

4

 B1اعضای هيأت علمي دارای جايزه

3

محققين مقاالت پراستناد

(Highly cited B2
)researchers

استانداردهای پايگاه
کالريويت آناليتيکس
استانداردهای OIC

3
8

1. Clarivate Analytics
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شاخص

معيار

 B3نسبت اعضای هيأت علمي دارای مدرک Ph.D.
گرفتهاند
جايزه
التحصيالني که
 B4فارغ
هيأت
اعضای
(دکتری) به کل
B5

نسبت اعضای هيأت

علمي بر حسب مرتبه

نسبت دانشيار به کل

1

نسبت استادياربه کل

0.5

علمي به کل اعضای

 B6نسبت اعضای هيأت علمي به دانشجو
 B7نسبت دانشجويان تحصيالت تکميلي به کل

2

 B8دانشجويان دارای جايزه در المپيادهای بينالمللي

3

نسبت اعضای هيأت علمي بينالمللي به کل اعضای
هيأت علمي

 C2نسبت دانشجويان بينالمللي به کل دانشجويان

(وزن کل )10 :

تسهيالت-
امکانات
(وزن کل )2:
فعاليت

اجتماعي،

1.5

3

C1

المللي

1
2

نسبت استاد به کل

هيأت علمي

وجهه بين

وزن

1
1

نسبت اعضای هيأت علمي دارای مدرک Ph.D.
 C3خارجي(دکتری خارجي) به کل اعضای هيأت

1

علمي دارای مدرک ( Ph.D.دکتری)
 C4کنفرانسها و همايشهای بين المللي

2

 C5همکاریهای بين المللي

1

 C6ميزان مشارکت بين المللي دانشگاه در توليد مقاالت

4

 D1سرانه تعداد عناوين کتاب به ازای هر دانشجو

1

 D2تعدادموسسات /مراکز تحقيقاتي و قطبهای علمي

1

 E1تعداد مؤسسات و شرکتهای spin-off
 E2تعداد مراکز رشد
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0.5
1

شاخص

معيار

وزن

اقتصادی و
صنعتي
(وزن کل )2:

 E3تعداد مراکز دانش بنيان

0.5

پژوهش
معیار پژوهش یکی از مهمترین معیارهای مورد محاسهبه در رتبهبنهدی
حاضر میباشد که همانند بسیاری از نظامهای بینایمللی رتبهبندی بیشهترین
وزن را در مجموع به خود اختصاص داده است .این معیار شامل شش شهاخص
کیفیت پژوهش کارایی پژوهش حج پژوهش نهر رشهد کیفیهت پهژوهش
نر رشد کارایی پژوهش و ثبت اختراعات میباشهد .ههد از بکهارگیری ایهن
شاخص ها سنجش میزان موفقیت مؤسسات در تویید دانش به عنوان یکهی از
دو مأموریت اصلی دانشگاهها و مؤسسات تحقیقهاتی اسهت .بهه دییهل ماهیهت
وضعیت نشر و چاپ مقاالت علمی در سطح بینایمللی که طیفهی از داوری تها
چاپ مقایه را در بر دارد و همچنین نوسانات موجود در این زمینهه در جههت
کنترل این نوسانات و به منظور محاسبه ایهن دسهته از شهاخصها دورهههای
فراتر از یه سال در نظر گرفته شده است.
 .1شاخص ( A1کیفیت پژوهش)
ارزیابی کیفیت پژوهش در مقایسه با متوسط کیفیت تحقیقات جهانی بها
بکارگیری این شهاخص سهنجیده میشهود .در حهال حاضهر اسهتناد در میهان
شاخصهای کمی مهمترین شاخصهای اندازه گیری کیفیت پهژوهش اسهت.
همچنین کیفیت پژوهش توسط سهه مقهاالت پراسهتناد موسسهه نیهز مهورد
اندازهگیری قرار میگیهرد .اسهتنادها میتواننهد در دورهههای مختله
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صورت گرفته باشند .یاا در محاسبه کیفیت پژوهشی توسط میهزان اسهتنادات
به صورت زیر استفاده میگردد:
تعداد ارجاعات  2011-2015به مقاالت 2011-2013
تعداد مقاالت 2011-2013

= A1-1

در محاسبه سه مقاالت پراستناد ابتدا در  22شاخه موضهوعی پایگهاه ESI
نرمالسازیها بر اساس سال انتشار و رشته انجام میگیرد .سپ با استفاده از
جدول  Percentileارئه شده در پایگاه طالیه دارن عله و پایگهاه کالریویهت
که در آن بر حسب سال یه حد آسهتانه مشهخص مهیکهرد کهه مقایسهه در
دسته  0.01یا  0.1یا  1درصد برتر قرار میگیرد وضعیت یه مقایه در قیهاس
با حد آستانههای تعیهین شهده مشهخص مهیشهود و مقهاالت پراسهتناد و داغ
انتخا میگردند .سپ سه مقاالت پراستناد به صورت زیهر مهورد محاسهبه
قرار میگیرد:
تعداد مقاالت پر استناد و داغ 2013-2015
تعداد مقاالت 2013 - 2015

= A1-2

)A1= (A1-1*0.1) + (A1-2*0.04
 .2شاخص ( A2کارایی پژوهش)
کارایی پژوهشی محققهان یهه مؤسسهه در یهه بهازه معهین زمهانی بها
استفاده از این شاخص محاسبه میگردد.
تعداد مقاالت 2013-2015
) (94-93میانگین تعداد اعضای هیأت علمی در سالهای تحصیلی ( )92-91تا
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= A2

 .3شاخص ( A3حجم پژوهش)
این شاخص حج توییدات علمی محققان یه مؤسسه را مورد محاسبه
قرار میدهد .حج توییدات علمی در یه دوره سه سایه محاسبه میگردد .در
محاسبه شاخص حج پژوهش مجموعه توییدات علمی موسسات در دو پایگاه
کالریویت آناییتیک

و  ISCمورد شمارش قرار میگیرند .در محاسبه شاخص
نمایه شهده اسهت

توییدات علمی موسسات که در پایگاه کالریویت آناییتیک
به صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد.

در بازه زمانی A3-1 = )2013-2015

(تعداد مقاالت پایگاه کالریویت آناییتیک

ایبتهههه در محاسهههبات فهههود توییهههدات علمهههی بههها نهههوع Article
 Review Noteو  Letterبهها ضههریب  1و نههوع  Conference Bookبهها
ضریب  0.5و سایر توییدات با ضریب  0.25اعمال شدهاند.
در محاسبه شاخص توییدات علمی موسسهات کهه در پایگهاه کالریویهت
آناییتیک

نمایه شده است به صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد.
(تعداد مقاالت  ISCدر بازه زمانی A3-2 = ) 2011-2015
)A3 = (A3-1*0.15)+(A3-2*0.07

 .4شاخص  A4تعدداد نشدریات علمدی چدا شدده در پایگاههدای
استنادی کالریویت آنالیتیکس و ISC
یکی از شاخصهای که در ارزیهابی عملکهرد پژوهشهی موسسهات نقهش
بسزایی دارد تعداد نشریات علمی موسسات است کهه در پایگاهههای اسهتنادی
معتبر نمایه میگردند .در محاسبه این شاخص تعداد نشریات علمی موسسهات
در پایگاه کالریویت آناییتیک

به صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد:

(تعداد نشریات موسسه در پایگاه کالریویت آناییتیک
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همچنین تعداد نشریات علمی موسسات در پایگاه  ISCبه صهورت زیهر
مورد محاسبه قرار میگیرد:
(تعداد نشریات موسسه در  ISCسال A4-2 = ) 2015

* در هر دو شاخص  A4-1و  A4-2تعداد نشهریات در دسهته  Q1بها
ضریب  4در دسته  Q2با ضریب  3در دسته  Q3بها ضهریب  2و در دسهته
 Q4با ضریب  1محاسبه میگردند.
)A4 = (A4-1*0.03) + (A4-2*0.02
 .5شاخص  A5تعداد کتب تالیفی اعضای هیئت علمی
این شاخص تعداد کتبی کهه توسهط اعضهای هیتهت علمهی دانشهگاهها
تدوین تایی

ترجمه و  ...میگردند به صورت زیر محاسبه میگردد:

( * 0.02میانگین تعداد کتا در سالهای تحصیلی ) (94-93تا )A5 = )(92-91

 .6شاخص ( A6ثبت اختراعات)
ایههن شههاخص تعههداد ثبههت اختراعههات مؤسسههه را مههورد محاسههبه قهرار
میدهد.
( *0.03جمع تعداد ثبت اختراعات در دوره زمانی A6 = )92-94
 .7شاخص ( A7تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی)
تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه  /مؤسسه با یه سازمان
داخل کشور به صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد:
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( *0.04جمع تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی در دوره زمانی A7 = )92-94

آموزش
مجموع شاخصهای این معیار میهزان دسهتیابی دانشهگاهها و مؤسسهات
تحقیقاتی را به نگهداری و انتشهار دانهش بهه عنهوان دومهین مأموریهت مهه
دانشگاهها مورد ارزیابی قرار میدهد.
 .1شاخص  ( B1اعضای هیأت علمی دارای جایزه)
ایهن شههاخص منعک کننههده تعههداد اعضهای هیههأت علمههی برجسههته در
مؤسسه است .این جوایز بر حسب تعداد و سال دریافت آن مورد محاسبه قرار
گرفتهاند .ضرایب مربوط به هر سال در جدول زیر ارائه شده است.
ردیف

دوره زمانی دریافت جایزه

وزن

)b1(1

 5سال قبل از سال 1395

1

)b1(2

 6تا  10سال قبل از سال 1395

0.7

)b1(3

 11تا  15سال قبل از سال 1395

0.4

)b1(4

 16تا  20سال قبل از سال 1395

0.2

این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد .شایان ذکر است کهه
 b1در چهار بخش منطبق با ردی های ذکر شده مورد محاسبه قرار میگیرد.
جوایزی که در این شاخص در نظر گرفته میشوند شامل جهوایز بینایمللهی و
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جوایز  OICمانند بانه توسعه اسالمی مهدالههای فیلهدز نوبل(بهه اسهت ناء
جایزه صلح نوبل) فرهنگستان علوم جهان سوم آیسیسکو رازی خهوارزمی و
فارابی میباشد.
B1=) )b1)1(*1( + )b1)2(*0.7( + )b1)3(*0.4( + )b1)4(*.0.2((*0.03

 .2شددداخص ( B2محققدددین مقددداالت پراسدددتناد مبتندددی بدددر
استانداردهای پایگاه کالریویت آنالیتیکس و (OIC
این شاخص درصد حضور تأثیرگذارترین اعضای هیأت علمی را منعک
میکند .دانشمندان پراستناد در پایگاه کالریویت آناییتیک

در فهرآوردهای بها

نهام  Clarivate Analytics Highlycitedمعرفهی میشهوند .عهالوه بهر
استفاده از این فرآورده در محاسبه این شهاخص از اسهتانداردهای  OICنیهز
استفاده میگردد .منطبق با این استاندارد در  22شاخه موضوعی طالیه داران
عل پایگاه کالریویت ( )ESIدانشمندان برتر بهر حسهب مقهاالت برتهر در ده
سال گاشته انتخا میشوند .بدین معنی کهه ابتهدا در  22شهاخه موضهوعی
پایگاه  ESIنرمالسازیها بر اساس سال انتشار و رشته انجام میگیرد .سپ
با استفاده از جدول  Percentileارائه شده در پایگاه طالیه دارن عل و پایگاه
کالریویت که در آن بر حسب سال یهه حهد آسهتانه مشهخص مهیکهرد کهه
مقایسه در دسته  0.01یا  0.1یا  1درصد برتر قهرار مهیگیهرد وضهعیت یهه
مقایه در قیاس با حد آستانههای تعیین شده مشخص میشود و مقاالت برتر و
سپ

دانشمندان برتر انتخا میگردنهد (منطبهق بها اسهتاندارد  .)OICایهن

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

و با ضریب  8برای استاندارد  OICمحاسبه خواهد شد.
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B2A= Clarivate Analytics Highlycited
(در  22رشته) در ده سال گاشتهB2B= Top%1
)B2= (B2A*0.03) + (B2B*0.08

 .3شاخص( B3نسبت اعضدای هیدأت علمدی دارای مددر Ph.D.
(دکتری) به کل اعضای هیأت علمی(
این شاخص کیفیت آکادمیه اعضای هیأت علمی را ارزیابی مینماید و
به روش زیر قابل محاسبه است:
* 0.01

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

= B3

 .4شاخص ( B4فارغالتحصیالنی که جایزه گرفتهاند)
این شاخص میزان کیفیت آموزشههای ارائهه شهده توسهط مؤسسهه را
اندازهگیری میکند که به دانشجویان قبلی مؤسسه ارائهه گردیهده اسهت .ایهن
تعری میتواند شامل دانشجویان کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری شود
اما به دورههای زمانی مختل ضهرایب مختلفهی تخصهیص داده شهده کهه در
جدول زیر قابل مشاهده است.
ردیف

دوره زمانی دریافت جایزه

وزن

)B4(1

 5سال قبل از سال 1395

1

)B4(2

 6تا  10سال قبل از سال 1395

0.7

)B4(3

 11تا  15سال قبل از سال 1395

0.4
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 16تا  20سال قبل از سال 1395

)B4(4

0.2

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

 .5شاخص ( B5نسبت اعضای هیأت علمی بر حسب مرتبه علمی بده
کل اعضای هیأت علمی)
اعضای هیأت علمی با مراتهب بهاال مهیتواننهد سهطح کیفهی آمهوزش و
پژوهش را در موسسات ارتقا بخشند .این شاخص با در نظر گرفتن سهه سهطح
علمی استاد دانشیار و استادیار بهرای اعضهای هیهأت علمهی بهه صهورت زیهر
محاسبه میگردد.
)

)

)

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

(=B5- 1

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

(=B5-2

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

( B5-3

(B5= )B5-1*0.015( + )B5-2*0.01( + )B5-3*0.005
 .6شاخص ( B6نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجو)
این شاخص نیز یه شاخص استاندارد برای اندازهگیری کیفیت آموزش است.
*0.03

) (94-93میانگین تعداد اعضای هیأت علمی در سالهای تحصیلی ( )92-91تا
) (94-93میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی ( )92-91تا

= B6

 .7شاخص ) B7نسدبت دانشدجویان تحصدیالت تکمیلدی بده کدل
دانشجویان(
40

هد این شاخص اندازهگیری تالش انجام شده توسهط مؤسسهه جههت
تربیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی میباشد.
0.02

) (94-93میانگین تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سالهای تحصیلی ( )92-91تا
) (94-93میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی ( )92-91تا

= B7

 .8شاخص ( B8دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بینالمللی)
ایههن شههاخص از طریههق بررسههی کههارایی دانشههجویان در ایمپیادهههای
بینایمللی کیفیت آمهوزش را ارزیهابی میکنهد .ایمپیادههای مهورد نظهر ایهن
شاخص ایمپیادهای بین ایمللی یا ایمپیادهایی هستند کهه در سهطح وسهیعی
انجام میشوند .هر یه از این جوایز بر حسب سال دریافهت جهایزه از ضهرایب
امتیازی متفاوتی برخوردار است که در جدول زیر قابل مشاهده میباشد:
ردی

سال

وزن امتیاز

1

1394

1

2

1393

0/8

3

1392

0/6

𝑁∑[ =B8
𝑖=1(𝐴𝑤𝑎𝑟𝑑𝑠𝑖 ∗ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖 )] *0.03
وجهه بینالمللی
به نظر میرسد که بینایمللهی بهودن دانشهگاهها و مؤسسهات تحقیقهاتی
حرکت م بتی در جهت کیفیت آموزش خروجهی پهژوهش درک اجتمهاعی-
فرهنگی و نهایتاً اعتبار و خوشنامی دانشگاه است .بنابراین دارا بودن مهواردی
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همچون اساتید و دانشهجویان بینایمللهی اعضهای هیهأت علمهی کهه مهدرک
دکترای خهود را از خهارج از کشهور خهود دریافهت کهرده باشهند کارگاههها و
کنفران های بینایمللی و تعامالت بینایمللی میتواند برای یهه دانشهگاه یها
مؤسسه تحقیقاتی امتیاز محسهو شهود .در شهاخصهای  C1تدا  C5نحهوه
محاسبه این شاخصها ارائه گردیده است:
 .1شاخص ) C1نسبت اعضای هیأت علمی بینالمللی به کل اعضای
هیأت علمی)
در این شاخص منظور از عضو هیأت علمی بینایمللی فهردی اسهت کهه
دارای تابعیت خارجی بوده یا وابسته به دانشهگاهی در خارج از کشهور باشهد و
حداقل یه نی سال به طور تمام وقت در دانشگاه مشغول به تدری

و تحقیق

باشد.
*0.01

) (94-93میانگین تعداد اعضای هیأت علمی بینالمللی در سالهای تحصیلی ( )92-91تا
) (94-93میانگین تعداد کل اعضای هیأت علمی در سالهای تحصیلی ( )92-91تا

= C1

 .2شاخص ) C2نسبت دانشجویان بینالمللی به کل دانشجویان(
* 0.01

) (94-93میانگین تعداد دانشجویان بین المللی در سالهای تحصیلی ( )92-91تا
) (94-93میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی( )92-91تا

 .3شاخص ( C3نسبت اعضدای هیدأت علمدی دارای مددر

= C2

Ph.D.

خارجی (دکتری خارجی) به کل اعضای هیأت علمی دارای مدر
(Ph.D.دکتری))
* 0.01

) (94-93میانگین تعداد اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدر

دکتری خارجی در سالهای تحصیلی ( )92-91تا

) (94-93میانگین تعداد اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدر

دکتری در سالهای تحصیلی ( )92-91تا

 .4شاخص ( C4کنفرانسها و همایشهای بینالمللی)
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= C3

در این شاخص منظور از کارگاه و کنفران

بینایمللی کارگهاه یها کنفرانسهی

است که توسط دانشگاه سازماندهی شده باشد و حهداقل  5شهرکت کننهده از
دانشگاههای خارجی در آن شرکت داشته باشند.
نحوه محاسبه این شاخص به شرح ذیل میباشد:
( * 0.02تعداد کل کنفران ها و کارگاههای بینایمللی در دوره زمانی C4= )92-94

 .5شاخص ( C5تعامالت بینالمللی شامل قرارداد بین المللی ،تفاهم
نامه ،فرصت مطالعاتی استاد و دانشجو ،و مبادله استاد و دانشجو با
دانشگاه خارجی)
منظور از تعامالت برنامههای بینایمللی عملیاتی رسمی در محاسبه این
شاخص قراردادهای رسمی بین دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی مورد نظر و یه
موجودیت خارجی بینایمللی است که عملیاتی شده باشد.
( * 0.01تعداد کل تعامالت برنامههای بینایمللی عملیاتی رسمی در دوره زمانی C5= )92- 94

 .6شاخص ( C6میزان مشارکت بینالمللی دانشگاه در تولید مقاالت)
منظور از مشارکت بینایمللی میزان همکهاری پژوهشهگران ایرانهی بها سهایر
پژوهشگران در سراسر جههان در توییهد مقهاالت علمهی در پایگهاه کالریویهت
آناییتیک

میباشد .شاخص  C6به صورت زیر محاسبه میگردد:

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

تسهیالت و امکانات
تسهیالت و امکانات شامل کلیه اموری است که سهبب تسههیل فرآینهد
آموزش و پژوهش در مؤسسه ماکور میباشد و در واقع امکانات هر دانشگاه یها
مؤسسه تحقیقاتی نشان دهنده قدرت و قوت آن اسهت .تسههیالت و امکانهات
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طی گستردهای از کتابخانه گرفته تا آزمایشهگاه و خهدمات مختلفهی کهه بهه
دانشجویان ارائه میشود را در بر میگیرد و یاا تعیین کمیت بسهیاری از ایهن
موارد نشدنی و یا دشوار است .با یحاظ کهردن ایهن مسهأیه در محاسهبه ایهن
معیار تنها شاخصهای قابل شمارش در نظر گرفته شدهاند.
 .1شاخص ( D1سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو)
این شاخص نشاندهنده میزان توجه دانشگاه و یا مؤسسه
ماکور به کتابخانه وابسته و ارائه خدمات کتابخانهای به اعضای هیأت
علمی دانشجویان و سایر محققان خود میباشد.
*0.01

تعداد کل کتب موجود در سال 94
) (94-93میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی

= D1

 .2شاخص ( D2تعداد مراکز تحقیقاتی ،مطالعاتی ،پژوهشکدهها ،و
قطبهای علمی دانشگاه (مشخص شدن حوزه برای رتبهبندی موضوعی))
منظور از مؤسسه /مرکز تحقیقاتی موجودیتی است که با تحقیق و پژوهش در
رشته یا رشتههای تخصصی سروکار دارد.
( * 0.01میانگین تعداد کل مراکز و مؤسسات تحقیقاتی در دوره زمانی D2 = )92-94

فعالیت اجتماعی-اقتصادی
بسیاری معتقدند که اویین مستوییت دانشمندان و دانش پژوهان
ارتقای رفاه و آسایش جامعه است و هر چه دانشگاهها در این زمینه فعالتر
باشند آنگاه میتوان ادعا نمود که اعتبار و مقبوییت آنان نیز باال است .در این
بخش شاخصهای مربوط به این معیار مورد بررسی قرار گرفتهاند.
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 .1شاخص (E1تعداد مؤسسات و شرکتهای )spin-off
شرکت  spin-offمرکز پژوهشی یا پژوهشکدهای است که به پیشنهاد
یه واحد توییدی یا صنعتی و با سرمایه آن واحد جهت انجام تحقیقات در
حوزه مأموریتهای آن واحد در دانشگاه تأسی

میشود.

( * 0.005میانگین تعداد کل مؤسسات و شرکتهای  spin-offدر دوره زمانی E1 = )92-94

 .2شاخص ( E2تعداد مراکدز رشدد(به صدورت مسدتقل یدا در درون
پار های علم و فناوری))
منظور از مرکز رشد در این شاخص واحدی است که به منظور حمایت
از کارآفرینان تحصیل کرده تأسی

میشود و با ارائه امکانات و تسهیالت

عمومی زمینه پا گرفتن شرکتهای جدید را فراه میکند.
( * 0.01میانگین تعداد کل مراکز رشد در دوره زمانی E2= )92-94
 .3شاخص ( E3تعداد مراکز دانش بنیان)
منظور از شرکت دانش بنیان موجودیتی است که در راستای اهدا
توسعه اقتصاد دانش محور تجاریسازی توییدات علمی دانشگاه/موسسه در
حوزه فناوریهای برتر تاسی میگردد .اعضای هیأت علمی دانشگاه/موسسه
یا دانشگاه/موسسه میبایست دارای سه مایکیت در شرکت دانش بنیان باشد.
( * 0.005میانگین تعداد کل مراکز دانش بنیان در دوره زمانی E3= )92-94
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پیوست  .2پرسشنامه رتبهبندي دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی ايران
پرسشنامه رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی ایران1394 -
 -1تعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت:
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 -2تعههداد کههل اعضههای هیههأت علمههی تمههام وقههت بهها مههدرک تحصههیلی
دکتری(:* )Ph.D.
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 -3تعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وقت با مدرک دکتری ( )Ph.D.فهارغ
ایتحصیل از کشورهای خارجی*:
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 -4تعداد اعضای هیأت علمی بین ایمللی*:

 عضو هیأت علمی بینایمللی فردی است که دارای تابعیهت خهارجی
بوده و حداقل به مدت یه نیمسال به طور تمهام وقهت در دانشگاه/پژوهشهگاه
مشغول به تدری و تحقیق بوده است.
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 آماری که به عنوان م ال برای سال تحصیلی  1393-1394ارائه میشود آمار دانشهجویی
هیأت علمی و  ...از اول مههر  1393تها  31شههریور  1394را شهامل میگهردد .ایهن روش
شامل سالهای تحصیلی قبل نیز میباشد.
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 -5تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار*:
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 -6تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیار*:
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 -7تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استاد*:
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 -8تعداد کتب تهیه شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه:
 تعهداد کتههب کههه توسههط اعضهای هیههأت علمههی دانشگاه/موسسههه بهها
وابستگی سازمانی دانشگاه /موسسه تایی

تصنی و یا ترجمه شده باشد.

 شناسنامه هر یهه از کتهب (اطالعهات کتها شهناختی) بهه عنهوان
مستندات بر روی سامانه بارگااری گردد.
1394

1392

1393

 -9تعداد کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه  /پژوهشگاه*:
1393-1394

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

1392-1393

1391-1392

 -11تعداد کل دانشجویان دکتری( )Ph.D.دانشگاه  /پژوهشگاه:+2
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 -12تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل درمقطع دکتهری ()Ph.D.
دانشگاه  /پژوهشگاه* :+
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 آماری که به عنوان م ال برای سال تحصیلی  1393-1394ارائه میشود آمار دانشهجویی
هیأت علمی و  ...از اول مههر  1393تها  31شههریور  1394را شهامل میگهردد .ایهن روش
شامل سالهای تحصیلی قبل نیز میباشد.
 قابل توجه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی پزشکی :در ارائه آمار دانشجویان پزشکی دوره
دکتری عمومی به عنوان "کارشناسی ارشد" و دوره رزیدنسی به عنوان "دکتری تخصصی"
تلقی میشوند .دانشجویان دوره  Ph.D.نیز در زمره دانشجویان دکتری میباشند.
 آمههاری کههه بههه عنههوان م ههال بههرای سههال تحصههیلی  1393-1394ارائههه میشههود آمههار
دانشجویی هیأت علمی و  ...از اول مهر  1393تا  31شهریور  1394را شامل میگردد .این
روش شامل سالهای تحصیلی قبل نیز میباشد.
 قابل توجه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی پزشکی :در ارائه آمار دانشجویان پزشکی دوره
دکتری عمومی به عنوان "کارشناسی ارشد" و دوره رزیدنسی به عنوان "دکتری تخصصی"
تلقی میشوند .دانشجویان دوره  Ph.D.نیز در زمره دانشجویان دکتری میباشند.
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 -13تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشهد
دانشگاه /پژوهشگاه* :+
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 -14تعداد دانشهجویان خهارجی شهاغل بهه تحصهیل در مقطهع کارشناسهی
دانشگاه  /پژوهشگاه*:
1393-1394

1392-1393

1391-1392

 -15تعداد دانشجویان پایرفته شده دانشگاه  /پژوهشگاه در ایمپیادهای بهین
ایمللی (فقط رتبه اول تا پنج را گزارش نمائید):


یطفا مستندات نفرات اول تا پنج ایمپیادههای بهین ایمللهی بهر روی

سامانه بارگااری گردد.
1394

1393

1392

 -16تعداد جوایز ملی و بین ایمللی دریافت شده اعضای هیأت علمی دانشگاه
 /پژوهشگاه برای دوره زمانی  1375تا :1394
 جوایز مورد نظر برای این اشخاص شامل جوایز بین ایمللی و ملهی اسهت:
جایزه نوبل فیلد مدالها بانه توسعه اسالمی ) (IDBمصهطفی خهوارزمی
رازی فارابی فرهنگستان علهوم جههان سهوم ) (TWASآیسیسهکو جهایزه
.IAS
 یطفا مستندات جوایز بر روی سامانه بارگااری گردد.
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 5سال
قبل از 1395

 11تا 15
سال قبل از
1395

 6تا 10
سال قبل از
1395

 16تا 20
سال قبل از
1395

 منظور از  5سال قبل از  1395بازه زمانی اول فهروردین سهال 1390
ایی آخر اسفند سال  1394است.
 منظور از  6تا 10سال قبل از  1395بازه زمانی زمهانی اول فهروردین
سال  1385ایی آخر اسفند سال  1389است.
 منظههور از  11تهها  15سههال قبههل از  1395بههازه زمههانی زمههانی اول
فروردین سال  1380ایی آخر اسفند سال  1384است.
 منظور از  16تا 20سال قبل از  1395بازه زمانی زمانی اول فهروردین
سال  1375ایی آخر اسفند سال 1379است.
 -17تعههداد فههارغ ایتحصههیالن ) (Alumniدانشههگاه برنههده جههایزه ملههی و
بین ایمللی برای دوره زمانی  1374تا :1393
 جوایز مورد نظر برای این شاخص شامل جوایز بهین ایمللهی و ملهی
است :جایزه نوبهل فیلهد مهدالها بانهه توسهعه اسهالمی ) (IDBمصهطفی
خوارزمی رازی فارابی فرهنگستان علوم جهان سوم ) (TWASآیسیسهکو
جایزه .IAS
 یطفا مستندات جوایز بر روی سامانه بارگااری گردد.
 5سال
قبل از 1395

 6تا 10
سال قبل از1395

 11تا 15
سال قبل از 1395
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 16تا 20
سال قبل از 1395

 منظور از  5سال قبل از  1395بازه زمانی اول فهروردین سهال 1390
ایی آخر اسفند سال  1394است.
 منظور از  6تا 10سال قبل از  1395بازه زمانی زمهانی اول فهروردین
سال  1385ایی آخر اسفند سال  1389است.
 منظههور از  11تهها  15سههال قبههل از  1395بههازه زمههانی زمههانی اول
فروردین سال  1380ایی آخر اسفند سال  1384است.
 منظور از  16تا 20سال قبل از  1395بازه زمانی زمانی اول فهروردین
سال  1375ایی آخر اسفند سال 1379است.
 -18تعداد کل ثبت اختراعات:
 ثبت اختراعات ( )Patentsمیبایست در یکهی از پایگهاهههای معتبهر
ثبت اختراعات ملی و بین ایمللهی نظیهر  JPO EPO USPTOو یها نظهام
ثبت اختراعات ایران صورت پایرد.
 یطفا مستندات ثبت اختراعات از طریق سامانه بارگااری گردد.
1394

1393

1392

 -19تعداد کل کنفران ها و کارگاههای بینایمللی:
 منظور کارگاه یا کنفرانسی است که توسط دانشگاه سازماندهی شهده
باشد و حداقل  5شرکت کننده از دانشگاههای خهارجی در آن شهرکت داشهته
باشند.
 یطفا مستندات کنفران ها و کارگاههای بینایمللی از طریهق سهامانه
بارگااری گردد.
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1394

1392

1393

 -20تعداد کل تعامالت برنامههای بین ایمللی عملیاتی رسمی:
 منظور از تعامالت برنامههای بهین ایمللهی قراردادههای رسهمی بهین
دانشگاه یا موسسه پژوهشی مورد نظر و یهه موجودیهت خهارجی بینایمللهی
است که عملیاتی شده باشد .تعامالتی که در آن حداقل یهه نفهر دانشهجو یها
عضو هیأت علمی مشارکت داشته و یا از آن استفاده کرده باشهد ماننهد اعهزام
بورسیه یا پایرش بورسیه انجام طرحهای تحقیقاتی مشهترک رسهمی توسهط
یه یا چند عضو هیأت علمی در سطح بینایمللی اجرای قراردادههای رسهمی
چههاپ و انتشههار مجههالت و کتا ههها بههین دانشههگاهها و مؤسسههات پژوهشههی و
انجمنهای علمی بینایمللی عقد قراردادهای آموزشهی بهه منظهور دعهوت از
استادان کشورهای خارجی جهت تدری

و نظایر آن.

 یطفا مستندات از طریق سامانه بارگااری گردد.
1394

1392

1393

 -21تعداد کل کتا های موجود در سال :1394
 منظور تعداد عنوانهای خریداری اهدایی و مبادیه شده و موجود در
کل کتابخانههای دانشگاه (شامل کتابخانه مرکزی و کتابخانههای دانشکدهای)
فارسی عربی و التین بر روی ه میباشد.
 نامه تایید عدد وارد شهده توسهط رئهی

محتهرم کتابخانهه مرکهزی

دانشگاه/موسسه به عنوان مستندات بارگااری گردد.
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 -22تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه/موسسهه بها یهه سهازمان
داخل کشور:
 منظور تعداد طرحها و قراردادهای منعقد شهده دانشگاه/موسسهه بها
یه موجودیت (دانشهگاه موسسهه شهرکت صهنعت و  )...داخهل کشهور کهه
عملیاتی شده باشد.
 قرارداد منعقد شده میبایست به عنوان مستندات بارگااری گردد.
1393

1394

1392

 -23تعداد کل مراکز و مؤسسات تحقیقاتی:
 یطفا مجوز قطعی مرکز و موسسه تحقیقهاتی کهه مصهو وزارتخانهه
مربوطه میباشد از طریق سامانه بارگااری گردد.
1393

1394

1392

 -24تعداد کل مؤسسات و شرکتهای اسپینآ (:)Spin-off
 درخواست سازمانها صنایع و کارخانجات مبنی بر تأسی

مؤسسهه

یا شرکت در راستای اهدا و مأموریتهای درخواست کننده با تأمین بودجهه
موردنظر .به عنوان م هال درخواسهت شههرداری یها نیهروی انتظهامی از یهه
دانشگاه جهت تأسی

مؤسسه به منظور مطایعه پیرامون آسیبهای اجتماعی

یا درخواست یه کمپانی داروسازی از یه دانشگاه علهوم پزشهکی بهه منظهور
انجام مطایعات درباره یه یا چند فرآورده دارویی و یا درخواست یهه صهنعت
از یه دانشگاه به منظور تأسهی

شهرکتی در راسهتای خهدمات و برنامهههای
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صنعت موردنظر.
 مستندات مربوطه از طریق سامانه بارگااری گردد.
1394

1392

1393

 -25تعداد کل مراکز رشد:
 منظور از مرکز رشد در این شاخص واحهدی اسهت کهه بهه منظهور
حمایت از کارآفرینان تحصیل کهرده تأسهی

مهیشهود و بها ارائهه امکانهات و

تسهیالت عمومی زمینه پا گرفتن شرکتهای جدید را فراه میکند.
 مجوز قطعی مرکز رشد که مصو وزارتخانه مربوطه است به عنوان
مستندات بارگااری گردد.
1394

1393

1392

 -26تعداد قطبهای علمی دانشگاه  /موسسه:
 منظور از قطب علمی نهادی است که اعضای هیأت علمی دانشجویان
و محققین برجسته با تمرکز بر یه یا چنهد زمینهه تخصصهی بهه فعاییهت در
سطح ملی منطقهای یا بینایمللی میپردازند .این فعاییهتهها مهیبایسهت بهه
تویید عل ارائه خدمات نوآوری و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور منجهر
گردد.
 مجوز قطعی قطب علمی که مصو شهورای قطهبههای علمهی کشهور
است به عنوان مستندات بارگااری گردد.
1394

1393
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1392

 -27تعداد مراکز دانش بنیان دانشگاه /موسسه:
 منظور از شرکت دانش بنیان موجودیتی است که در راستای اههدا
توسعه اقتصاد دانش محور تجاریسازی توییهدات علمهی دانشگاه/موسسهه در
حوزه فناوریهای برتر تاسی

میگردد .اعضای هیأت علمی دانشگاه/موسسهه

یا دانشگاه/موسسه میبایست دارای سه مایکیت در شرکت دانش بنیان باشد.
 مستندات مربوطه از طریق سامانه بارگااری گردد.
 مستندات مربوط به مراکز دانهش بنیهان)1 :مجهوز تاسهی

شهرکت

دانش بنیان از سوی ریاست و یا هیأت امنهای دانشگاه/موسسهه )2تصهویر نهام
شرکت دانش بنیان وابسته به دانشگاه/موسسه در فایل اکسل حاوی نهام کلیهه
شرکتهای دانش بنیان کشهور کهه در وبگهاه "کهارگروه ارزیهابی و تشهخیص
صهههالحیت شهههرکتهای دانهههش بنیهههان و نظهههارت بهههر اجهههرا" بهههه آدرس
 http://pub.daneshbonyan.ir/قابهل مشهاهده اسهت .یطفها در تصهویر
ارسایی نام مرکز دانش بنیان به صورت الیت مشخص گردد.
1394

1393

55
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پیوست  .3اسامی اعضاي گروه رتبهبندي و رابطین دانشگاهها
و مؤسسات پژوهشی با گروه رتبهبندي دانشگاهها و مؤسسات

پژوهشی پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ()ISC
اسامی اعضای گروه رتبهبندی
نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر منصوره صراطی شیرازی

مدیر گروه رتبهبندی

آمنه ثابت سروستانی

کارشناس گروه رتبهبندی

سینا صفایی

کارشناس گروه رتبهبندی

راضیه غفاری زاده

کارشناس گروه رتبهبندی

فضیلت محسنی

کارشناس گروه رتبهبندی
اسامی رابطین دانشگاها
نام دانشگاه

نام

نام خانوادگی

فلور

شایق

مری

ساالری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سیدمحمدباقر

حججی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

زهره

پرانام

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مهناز

حاجی محمدیان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

محسن

خاکی راوندی

دانشگاه کاشان

عباس

بهزادی کندازی

دانشگاه صنعتی سیرجان

مری

شیدفر

دانشگاه بیرجند

مرتضی

برشنده

دانشگاه صنعتی ارومیه

احسان

مرآتی

دانشگاه نیشابور

محمد

ذاکری

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

حبیب

شهبازی گیگاسری

دانشگاه سید جمال ایدین اسد آبادی

مری

آزادیخواه جهرمی

دانشگاه جهرم

پژوهشگاه صنعت نفت
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نام

نام خانوادگی

ایهه

حسین زاده

محمدرضا

ایهی فرد

دانشگاه اردکان

اکرم

طاهری

دانشگاه صنعتی مایه اشتر

صاحب

خورده بین

سمیه

زمانی

شعیب

محمودی

مرضیه /فرح

عموحاجی عراقی/
فخرایی نژاد

دانشگاه تهران

مری

کرمی

دانشگاه سمنان

مری

احمدی

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

امیر

ساالری

دانشگاه تربت حیدریه

فاطمه

جمشیدی

دانشگاه پیام نور

سعیده

دویخانی

دانشگاه کوثر

می

توکلی

نام دانشگاه
مجتمع آموزش عایی فنی و مهندسی اسفراین

دانشگاه صنعتی خات االنبیاء بهبهان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه کردستان

دانشگاه افسری امام علی (ع)
دانشگاه بین ایمللی امام رضا(ع)

فرخنده

موسوی زارع

رکسانا

فالحی

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

اوشا

حاتمی

موسسه مطایعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت
کشور

مهدیه

جمشیدی
گوهرریزی

حمید

گورابی

سیده سمیه

میرهاشمی

ایهام

شعبانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

مرضیه

کهندل

دانشگاه مالیر

مهدی

دهرامی

دانشگاه جیرفت

کیانوش

طافی

دانشگاه میبد
پژوهشگاه رویان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایبرز

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
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نام دانشگاه

نام

نام خانوادگی

مرجان

شرکا

فریده  /شیما

سعادتی /همایونی

احمد

گنجی

سهیال

عبدایهی پور

عفت

ملکی فرد

معصومه

روحانی

دانشگاه شاهد

رضا

فالح مقدم

دانشگاه گرمسار

زهرا

محمدی نقدم

عباس

رحمانیان

مهدی

صایحی جیریایی

دانشگاه اراک

محبوبه -
نسترن

چمن پیرا -مهرزاد

دانشگاه عالمه طباطبایی

بتول

یوسفی

زهره

بهاری موفق

سیامه

روئین

رضا

سپهری پویا

فاطمه

طاهری

دانشگاه مراغه

می

داستانی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه اصفهان
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
پژوهشگاه هوا فضا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشگاه حکی سبزواری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ایدین طوسی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
همدان
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

ندا

پویان

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

محمد

صوفی

دانشگاه صنعتی همدان

فاطمه

تصویری قمصری

پژوهشگاه فضایی ایران

مهدی

ایرانمنش

مجتمع آموزش عایی زرند

محمدرضا

نصرایلهی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

زهره

رضازاده

دانشگاه ایزهرا (س)

کبری

سرچاهی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
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نام

نام خانوادگی

نام دانشگاه

ییال

دشت بزرگ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی
شاپور اهواز

رشیده

نیّری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ق

مری

یارمند

دانشگاه شهید چمران اهواز

پروانه

کیان فر

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

رضا

سعادت

دانشگاه تبریز

زهرا

قراگوزیو

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

ندا

فتح ایلهی

دانشگاه ایالم

زهرا

فروغی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مازندران

سمیه

آقابکلو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مری

دهقانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
صدوقی یزد

حسنعلی

امید

علیرضا

واعظی

خدیجه

احمدزاده

مهدی

نعمت بخش

مرضیه

بعیدفر

صدیقه

پیردومویی

مری

پاکدامن

علیرضا

ناصری مایوانی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

شاهر

قوتی رودسری

دانشگاه گیالن

سید مهرداد

اسالمی مهدی
آبادی

دانشگاه والیت

حجت اهلل

حیدری گرم دره

دانشگاه ق
دانشگاه صنعتی قوچان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان
پژوهشگاه بین ایمللی زیزیه شناسی و مهندسی زیزیه

دانشگاه شهرکرد
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نام

نام خانوادگی

علی

صفریان

علی

مجیدی نیا

یوس

عباسپور گیالنده

نام دانشگاه
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه سلمان فارسی کازرون
دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه ارومیه

شیوا

علی پاشاپور

حجت ایه

باده یان

دانشگاه فسا

حسن

اسدی

انستیتو پاستور ایران

تهمینه

جالیی

دانشگاه خلیج فارس

عبداهلل

خشنودی

مری

احتشام زاده

شبن

حق دین

علیرضا

یطفی

دانشگاه آیت اهلل ایعظمی بروجردی(ره)

مروت

طاهری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یرستان

علیرضا

عمادی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

نصرت اهلل

غالمی فرد

دانشگاه مازندران

مرضیه

علی آقایی

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

مرتضی

ضیاءایدینی

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

حسین

صبوری

دانشگاه گنبد کاووس

شهربانو

کربالیی محمد

دانشگاه صنعتی شری

مجتبی

حیدری صادد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

طیبه

شهمیرزادی

اسماعیل

هداوندی

دانشگاه صنعتی بیرجند

سیده سکینه

افتخاری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

میترا

هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی خراسان شمایی

سیاوش

صلواتیان

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

رمضان

خوئینی

دانشگاه بین ایمللی امام خمینی (ره)

حمیرا

وحدتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

دانشگاه بجنورد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
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نام

نام خانوادگی

محمود

بابایی

ادری

حیدرنژاد

نام دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
دانشگاه هنر اسالمی تبریز

حسین

آقاجان تبار عایی

شقایق

کردنوری

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

معصومه

امانی اصل

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

روح ایه

توالیی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

فرزانه

معتمدی نسب

زهره

فکری

مسعود

حسنی مرزونی

پژوهشگاه نیرو

سوده

نگین تاجی

دانشگاه یاسوج

نرگ

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مجتمع آموزش عایی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

هوشمند همدانی

دانشگاه عل و صنعت ایران

محمد

مله زاده

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مسعود

رسول ابادی

سیدعلیاصغر

قریشی امیری

وجیهه

معافیان

حسین

حاج محمدی

سیامه

طهماسبی

نسرین

پایرش

معظمه

سلطانی نژاد

ییال

محمدیان

مجید

اییاسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطایعات فرهنگی

سیده کوثر

صایحی

دانشگاه بوعلی سینا

مهال

عزیزی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

غالمرضا

راشد

دانشگاه صنعت نفت

سپیده

سروش مهر

سوسن

فیضی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه تفرش
دانشگاه امام صادد (ع)
دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت
دانشگاه هنر تهران

پژوهشگاه مواد و انرژی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
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نام دانشگاه

نام

نام خانوادگی

صدیقه

وحیدی فر

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شهال

یوسفیان

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

زهرا

نادعلی پور

دانشگاه عل و فرهنگ

محمدحسین

صفاری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیه و زیست فناوری

مجید

ویی زاده

دانشگاه علوم انتظامی امین

آناهیتا

امیرشجاعی

علی

سرخی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

فاطمه

حسنی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

آریندخت

محرابی نیا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

صدیقه

شها ایدینی

زهره

بساطی

دانشگاه رازی

آزاده

انصاری

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

ماندانا

صابر شهرکی

محمد

بازافکن

دانشگاه فرهنگیان

ساره

بهرامی

دانشگاه هنر شیراز

اکرم

فصیحی آذر

سید عبداهلل

بیکائی

دانشگاه صنعتی ق

صدیقه

شفیعی

دانشگاه گلستان

سمیه

یاری پور

دانشگاه شیراز

طاهره

کیا

احسان

گرایی

دانشگاه یرستان

زهره

آذرباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

زهرا

نژادفالح

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

مینا

خیری فام

دانشگاه بنا

مهدی

ذوایقدر

سید جعفر

نبوی

مجتمع آموزش عایی ب

دانشگاه ویی عصر(عج) رفسنجان

دانشگاه زابل

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دانشگاه حضرت معصومه (س)
دانشگاه زنجان
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نام دانشگاه

نام

نام خانوادگی

نسی

موسوی

دانشگاه صنعتی اراک

مری ایسادات

درخشان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

نیلوفر

برهمند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

فاطمه

محبی

دانشگاه شهید بهشتی

مهنوش

خاکزاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

سامان

خاک سفیدی

ملیحه

سهرابی وفا

پدیده

عادیوند

پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظر

معصومه

ترکی

دانشگاه خوارزمی

مری

عطایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

محمدجواد

اصفهانی

جامعه ایمصطفی ایعایمیه

سیده ایهام

بدیعی خیرابادی

حامد

نیرومند

مرکز آموزش عایی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مهال

آرینپور

بنیاد دانشنامه نگاری ایران

سمیرا

قائدمحمدی

مرکز آموزش عایی استهبان

سارا

ناجی طبسی

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غاایی

محمدرضا

زارع

دانشگاه یزد

مری

برزگر

دانشگاه صنعتی شیراز

سید علی

پورموسوی

حیدر

وحیدی زمان

دانشگاه صنعتی سهند

منصوره

حاجیهادیان

دانشگاه هنر اصفهان

خاطره

حنانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

محمدحسین

قربانی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

کیوان

پاییه

دانشگاه صنعتی اصفهان

ییال

محمدیان

زینب

ایمانی

مجتمع آموزش عایی سراوان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

دانشگاه دامغان

دانشگاه هنر تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
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