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سخن آغازين
اهمی ،روز افزون ارزیابی و رتبهبنادی مراکاز آماوزش عاالی در دنیاا و
تالش و رقاب ،این مراکز برای تبدیل شدن به دانشگاههای تراز جهاانی باعا
می شود که نیاز به ابزاری ملای جها ،ارزیاابی هماه جانباه عملکارد علمای
دانشگاهها و موسسات پژوهشی در کشاور بیشاتر از همیشاه احسااس گاردد.
نظامهای رتبهبندی با شناسایی نقاط قوت و ضاع دانشاگاهها مسایر رشاد و
ارتقا را به دانشگاهها نشان میدهند .بدین ترتیب دانشگاهها قادرناد باا آگااهی
همه جانبه از نقاط ضع و قوت خویش مسیر رشاد و تعاالی خاود را ترسایم
نمایند.
هم اکنون نظام های رتبهبندی که در سطح جهانی فعالی ،دارناد ،تنهاا
تعداد محدودی از دانشگاههای برتر کشور را تح ،پوشش ارزیاابی خاود قارار
داده اند و دیگر دانشگاههای کشور فرص ،حضور و بررسی همه جانباه خاود و
شناسایی رقبای ملی ،منطقه ای ،و جهانی ندارند .لااا پایگااه اساتنادی علاوم
جهان اسالم ) (ISCبر اساس ابالغ وزارت علوم ،تحقیقات و فنااوری رساما از
سال  ،1389با شاخصها و معیارهای مصاوب ششامین نشسا ،فاوق العااده
وزرای آمااوزش عااالی کشااورهای اسااالمی در عربسااتان ،بااه صااورت ساااالنه
دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشور را مورد رتبهبندی قرار داده اس.،
در این گزارش نتایج رتبهبندی  192دانشگاه و موسسه پژوهشی کشاور
که توسط پایگاه استنادی علوم جهان اساالم در ساال  1396-97باا جزئیاات
آمده اس .،رتبهبندی فوق بر اساس پنج معیاار پژوهاش ،آماوزش ،وجهه بین
المللای ،تسهیاالت و امکانات و فعالی ،اجتمااعی  -اقتصاادی محاسابه شاده
اس.،
در روش شناسی رتبه بندی  ISCمدارک علمی دانشاگاهها و موسساات
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پژوهشی کشور در هر دو پایگاه باین المللای کالریویا ،آناالیتیکس و پایگااه
استنادی  ISCمورد نظر قرار گرفته اس .،این امر بدلیل آن اس ،که بسایاری
از حوزههای موضاوعی از جملاه علاوم انساانی ،اجتمااعی ،هنار ،کشااورزی و
پزشکی عمده نتایج پژوهشی خود را در مجالت معتبر ملی منتشر مینمایند.
الزم به تاکر اس ،که اساساً نظامهای رتبهبندی ابزارهایی بارای تعیاین
وضعی ،موجود دانشگاه در مقایسه با سایر دانشگاهها هستند .علای رغام ایان
که حضور و کسب رتبه مناسب در این نظامها بر جاب دانشجویان بین المللی
نیز موثر اس ،،اما تاکید و اصرار بر ارتقای رتباه دانشاگاه بعناوان یاز هادف
راهبردی صحیح نمی باشد .در مقابل بهتر اس ،توجه به کلیه شااخص هاای
بین المللی سازی دانشگاه محوری ،یاباد کاه در ایان صاورت ارتقاای جایگااه
دانشگاه در نظام های رتبه بندی بین المللی به طور خودکار انجاام نیاز قارار
خواهد گرف.،
در پایان الزم میدانم از اعضای گروه رتبهبندی پایگاه اساتنادی علاوم
جهان اسالم و از تمام رابطین محترم دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایران که
با این گروه نهای ،همکاری را داشته اند ،تشکر نمایم .به منظور تقادیر از ایان
عزیزان اسامی آنها در انتهای این گزارش آورده شده اس.،
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 هدف دسترسای
آسان تر جامعه علمی کشور به نظام رتبهبندی پایگااه اساتنادی علاوم جهاان
اسالم ( )ISCو اطالعات علمای دانشاگاهها و مؤسساات پژوهشای کشاور باه
آدرس  ur.isc.gov.irراهانادازی شاده اسا .،ایان وبگااه باا طراحای زیباا،
متناسب با آخرین تکنولوژی روز مایکروساف ،و به صورت دو زبانه پیادهسازی
شده و روی هر دستگاه مجهز به مرورگر اینترنا ،،قابال مشااهده اسا .،ایان
وبسای ،ظاهر منعطفی دارد و متناسب باا انادازه صافحه نماایش ،ابعااد آن
تغییر خواهد کرد .بنابراین نمایش وبگاه گروه رتبهبندی  ISCروی گوشیهای
تلفن همراه ،تبل ،،کامپیوتر و تلویزیونهای هوشمند به بهترین شکل ممکان
صورت میگیرد.
در وبگاه گروه رتبهبندی ،ارزیاابی و رتبهبنادی دانشاگاهها و مؤسساات
پژوهشی کشور به صورت مجزا در گروههای دانشگاههای جاامع ،دانشاگاههای
صنعتی ،دانشگاههای هنر ،دانشگاههای علاوم پزشاکی ،مؤسساات پژوهشای و
دانشگاههای آزاد اسالمی کشور امکانپایر میباشد .کلیه مراکاز علمای کشاور
میتوانند امتیاز و رتبه دیگر دانشگاهها و مراکاز پژوهشای را مشااهده کارده و
عملکرد علمی خود را با سایر مراکز مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
در رتبهبندی سال  1396-97عالوه بر انتشار نمرات کل ،نمرات و رتبهها در 5
معیار پژوهش ،آموزش ،وجهاه بینالمللای ،تساهیالت (امکاناات) ،فعالی،هاای
اجتماعی  -اقتصادی در وبگاه گروه رتبهبندی نیز منتشر شده اس .،همچناین
ضمن نمایش این نمرات امکان مرتب سازی آنها نیز برای کاربران فراهم شده
اس.،
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از دیگاار تسااهیالتی کااه وبگاااه گااروه رتبهبناادی از امسااال ،در اختیااار
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشای قارار داده اسا ،،مشااهده جزئیاات عملکارد
پژوهشی در دو شاخص کیفیا ،پاژوهش و حجام پاژوهش در داشابوردهای
اختصاصی هر دانشگاه و مؤسسه میباشد .بدین ترتیب دانشگاهها میتوانند باه
طور کامل از میزان عملکرد پژوهشای خاود و امتیااز کساب شاده در ایان دو
شاخص اطالع یابند.

8

9

رتبهبندي دانشگاهها و موسسات پژوهشی ايران سال 1396-97

معیارهاي رتبه بندي ملی پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ()ISC
به طور کلی  5معیار کلی پژوهش ،آموزش ،وجهه بینالمللی ،امکاناات -
تسهیالت و فعالی،های اجتماعی -اقتصادی اسااس رتبهبنادی ایان پایگااه را
تشکیل میدهد .ایان معیارهاا مهمتارین ماموریا،هاا و فعالیا،هاای علمای
دانشگاهها را مورد توجه خود قرار دادهاند.
شاخصها و معیارهای رتبهبنادی پایگااه اساتنادی علاوم جهاان اساالم
توسط متخصصاین رتباهبنادی تهیاه و در ششامین نشسا ،وزاری آماوزش
کشورهای اسالمی در کشور عربستان نیز تصویب شده اس .،در جدول شاماره
 1معیارها و وزن هرکدام از آنها در این رتبهبندی آمده اس.،
جدول  :1معیارهای رتبهبندی ملی دانشگاهها و موسسات پژوهشی
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ()ISC
معیارها

معیارهای رتبه بندی

وزن
دانشگاه ها

وزن پژوهشگاه ها

A

پژوهش

58

58

B

آموزش

28

15

C

وجهه بین المللی

10

10

D

تسهیالت و امکانات

2

2

E

فعالیتهای اجتماعی،

2

15

اقتصادی و صنعتی

روش شناساای رتبهبناادی ملاای پایگاااه اسااتنادی علااوم جهااان اسااالم باارای
دانشگاهها و موسسات پژوهشی به طور جداگانه و به صورت جامع در پیوسا،
های  1و  2این گزارش با جزئیات کامل آمده اس.،
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با توجه به اینکه هم اکنون نیمی از تولیدات علمی دانشگاهها و موسسات
پژوهشی کشور در مجالت معتبر ملی منتشر میگردند لاا در رتبهبندی حاضر
عالوه بر محاسبه تولیدات علمی دانشگاهها و دیگر مراکاز در پایگااه اساتنادی
آی.اس.آی ،تولیدات علمای نمایاه شاده در  ISCنیاز جها ،پوشاش بیشاتر
تولیدات 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 توساط رابطاین
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از طریق پرسشنامه الکترونیکی در اختیار گروه
رتبهبندی قرار میگیرد ،میزان صح ،و ساالم ،ایان بخاش از اطالعاات ،باا
بررسی دقیق مستندات ارسالی از ساوی دانشاگاهها و موسساات پژوهشای در
گروه رتبهبندی انجام میپایرد.
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نکاتی در خصوص رتبهبندي سال 1396-97
 .1امتیاز کل امتیازی اس ،کاه هار دانشاگاه یاا مؤسساه پژوهشای ،در
مجموع از شاخصهای رتبهبندی کسب میکند .این امتیاز با روشی مخصوص
و بر اساس پنج معیاار پژوهاش ،آماوزش ،وجهاه باینالمللاای ،تسهیااالت و
امکانات و فعالی ،اجتماعی -اقتصادی محاسبه میشود.
 .2در رتبهبندی سال  ،1396-97کلیه مراکز و واحدهای تح ،پوشاش
دانشگاه پیام ناور باه دلیال تمرکاز آموزشای ،ارزشایابی و پژوهشای در ایان
دانشگاه ،به صورت یکپارچه و تح ،عنوان "دانشگاه پیام نور" لحاا گردیاده
اس.،
 .3با توجه به ماهی ،و فعالی،های متفااوت مراکاز آموزشای در کشاور
نتایج رتبهبندی  ISCدر  5زیرگروه دانشگاههای جامع ،دانشگاههای صانعتی،
پژوهشگاهها ،دانشگاههای هنر و دانشگاههای علوم پزشکی ارائه میگردد.
 .4گروه رتبهبندی از  3منبع جه ،تهیه اطالعاات ماورد نیااز خاود در
رتبهبندی ساال  1396-97بهاره بارده اسا ،کاه ایان مناابع شاامل پایگااه
کالریوی ،آنالیتیکس  ،پایگاه استنادی علوم جهاان اساالم ( )ISCو اطالعاات
ارسالی از دانشگاهها و موسسات پژوهشای کشاور میشاوند .اطالعااتی کاه از
طریق پرسشنامه الکترونیکی گروه رتبهبندی توسط رابطین و به صورت آنالین
تکمیل میگردد جزو اطالعاتی اس ،که توسط دانشگاهها و موسسات پژوهشی
تهیه و در اختیار گروه رتبهبندی قرار میگیرد .مهمترین اطالعات ماورد نیااز
رتبهبندی اطالعات پژوهشی اس ،که نقش مهمی در نتایج و رتباه دانشاگاهها
ایفا میکنند .این بخش نیز باه صاورت مساتقل و توساط کارشناساان گاروه
رتبهبندی از پایگاههای اساتنادی کالریویا ،آناالیتیکس و  ISCجماع آوری
میگردد.
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 .5در رتبهبنااادی ساااال  1396-97اطالعاااات ارائاااه شاااده توساااط
دانشگاهها و موسسات پژوهشی کشاور در پرسشانامه الکترونیکای رتبهبنادی
مربوط به باازه زماانی  1392-1393الای  1394-1395میباشاند .اطالعاات
مربوط به فعالی،های پژوهشای دانشاگاهها و موسساات علمای کشاور نیاز از
پایگاه استنادی کالریوی ،آنالیتیکس و  ISCدر بازه زمانی  2012الای 2016
تهیه شده اس.،
 .6در اعالم نتایج رتبهبندی سال  1396-97رتباه برخای دانشاگاهها در
بازه رتبهای (به جای اعالم رتبه مطلق) اعالم شد .اعاالم رتباه دانشاگاهها باه
صورت بازه رتبهای باع میشود که دانشگاههایی که رتبههای نزدیز به هام
دارند در یز دسته قرار گیرند و از هر گونه خطای احتمالی در اعالم رتباههاا
جلوگیری شود .این بازههای رتبهای برای هر یز از گروههای 5گانه به صورت
مجزا تعری شده اس.،
 .7به دلیال تفااوتی کاه در مأموریا،هاای پژوهشاگاههاا و مؤسساات
پژوهشی نسب ،به دانشگاهها وجود دارد در رتبه بنادی ساال  ،97-96روش-
شناسی متفاوتی برای پژوهشگاهها در نظر گرفته شاد و در محاسابه برخای از
شاخصها تغییراتی جزئای اعماال گردیاد .در پیوسا 2 ،ایان گازارش ،روش
شناسی پژوهشگاهها آمده اس.،
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رتبهبندي سال 1397-98
هم اکنون هشتمین رتبهبندی دانشاگاهها و موسساات پژوهشای ایاران
توسط گروه رتبهبندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در دس ،اجراس ،که
نتایج آن نیز در زمستان سال  1398منتشر میگردد.
در این راستا ،پرسشنامه رتبهبندی توسط تیم تخصصی رتبهبندی ISC
تهیه و در اختیار دانشگاهها و مؤسساات پژوهشای ایااران قارار میگیارد .باه
منظور انجام این امر ،در ابتدا نامهای برای رؤسای کلیه دانشگاهها و مؤسساات
پژوهشی کشور ارسال میگردد که در این نامه ضمن ارائه توضیحاتی در مورد
رتبهبندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و نحوه تکمیل پرسشنامه آنالیان،
کلمه کاربری و رمز عبور مخصوص به هر دانشگاه یا مؤسساه ارائاه میگاردد.
ضمناً ازکلیه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی درخواس ،شد که جها ،تکمیال
پرسشنامه ،رابط خود را جه ،ایجاد ارتباط باا کارشناساان گاروه رتباهبنادی
اعالم نمایند .رابطین فرم مربوط به مشخصاات راباط را در ساای ،رتبهبنادی
تکمیل کرده تا اجازه دسترسی و تکمیل پرسشنامه آنالین به آناان داده شاود.
بدین صورت اطالعاات کلیاه رابطاین در پایگااه رتباهبنادی ثبا ،گردیاد تاا
کارشناسان گروه رتبهبندی بتوانند در موارد ضروری با رابطیاان دانشاگاهها و
مؤسساات تماس حاصل نمایناد .در طی فرآیند رتبهبندی ،کارشناساان گاروه
رتبهبندی پاسخگوی کلیه سؤاالت و ابهامات موجود در پرسشنامه باه رابطاین
مربوطه میباشند .پس از اتمام مهل ،تکمیال پرسشانامه و ارساال مساتندات
الزم جهاا ،اثبااات صااح ،اطالعااات ارسااالی توسااط دانشااگاهها و مؤسسااات
پژوهشی ،تصحیح اطالعات به صورت دقیق در گروه رتبهبندی انجام میگردد.
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یکی از مهمترین فعالی،های پایگاه استنادی علوم جهاان اساالم ،ارزیاابی
دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور بر اسااس شااخصهاا و معیارهاای مصاوب
اس .،از سال  1389تاکنون رتبهبندی دانشگاهها و مراکز علمی کشور توساط
گروه رتبهبندی  ISCبه صورت ساالنه صورت پایرفتاه اسا ،و هار سااله بار
تعداد دانشگاههای حاضر در این رتبهبندی افازوده شاده اسا .،ایان افازایش
نشان دهنده توجه و تمایل دانشگاهها برای حضور فعال در رتبهبنادی  ISCو
استفاده از معیارها و شاخصهای آن باه عناوان نقشاه راه جها ،رسایدن باه
پیشرف،های علمای و فنااوری در عرصاههاای ملای و باینالمللای اسا .،در
رتبهبناادی سااال  ،1396-97تعااداد  192دانشااگاه و موسسااه پژوهشاای در
رتبهبندی  ISCحضور داشته اند که این تعداد نسب ،به رتبهبندی ساال -96
 1395گاشته رشدی بیش از  %5داشته اس .،در نمودار زیر تعداد دانشاگاهها
و موسسات پژوهشای حاضار در نظاام رتبهبنادی ملای  ISCاز ساال 1389
تاکنون نمایش داده شده اس.،
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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  2میازان حضاور سااالنه دانشاگاهها و
موسسات در هر کدام از این زیر گروهها نمایش داده شده اس.،
جدول  :2تعداد دانشگاههای حاضر در نظام رتبهبندی ISC
نوع دانشگاه

سال

سال

90-91

91-92

سال

سال

سال

سال

95-96 94-95 93-94 92-93

سال
96-97

دانشگاههای جامع

46

58

56

63

72

81

84

دانشگاههای صنعتی

13

17

14

18

22

29

29

مراکز پژوهشی

12

11

14

19

22

26

30

دانشگاههای هنر

2

3

3

3

4

4

4

دانشگاههای علوم پزشکی

30

34

31

36

39

42

45

مجموع

103

123

118

139

159

182

192
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جايگاه دانشگاههاي جامع کشور
در رتبهبندی سال 84 ، 1396-97دانشگاه از دانشگاههای جامع کشور حضور
داشتهاند که این تعداد در سال گاشته برابر با  81مورد بوده اس.،
دانشگاه تهران همچون ساالهاای گاشاته رتباه اول کشاور را در باین
دانشگاههای جامع به خود اختصاص داده اس .،دانشگاه های تربیا ،مادرس،
فردوسی مشهد ،شیراز ،تبریز ،شهید بهشتی ،اصفهان ،بوعلی ساینا ،کاشاان و
یاسوج به ترتیب در جایگاههای دوم تا دهم جدول قرار گرفتهاند.
جدول شماره  3وضعی ،کل دانشگاههای جامع کشاور را نماایش مای-
دهد .ضمناً دانشگاههایی که در یز بازه قرار گرفتهاند دارای رتبه یکسان بوده
و اسامی به ترتیب حروف الفبا نوشته شدهاند.
جدول  :3جایگاه دانشگاههای جامع کشور در رتبهبندی سال 1396-97
نام دانشگاه

ردیف

امتیاز

رتبه

100

1
2

1

دانشگاه تهران

2

دانشگاه تربی ،مدرس

96.56

3

دانشگاه فردوسی مشهد

87.94

3

4

دانشگاه شیراز

86.97

4

5

دانشگاه تبریز

70.29

5

6

دانشگاه شهید بهشتی

68.69

6

7

دانشگاه اصفهان

66.78

7

8

دانشگاه بوعلی سینا

64.25

8

9

دانشگاه کاشان

63.7

9

10

دانشگاه یاسوج

59.96

10

11

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

54.32-59.42

11-15

12

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

54.32-59.42

11-15
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امتیاز

رتبه

نام دانشگاه

ردیف
13

دانشگاه سمنان

54.32-59.42

11-15

14

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

54.32-59.42

11-15

15

دانشگاه گیالن

54.32-59.42

11-15

16

دانشگاه الزهرا (س)

47.97-54.16

16-20

17

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

47.97-54.16

16-20

18

دانشگاه خوارزمی

47.97-54.16

16-20

19

دانشگاه رازی

47.97-54.16

16-20

20

دانشگاه شهید چمران اهواز

47.92-54.16

16-20

21

دانشگاه مازندران

47.92-54.16

16-20

22

دانشگاه ارومیه

42.59-47.16

22-30

23

دانشگاه پیام نور

42.59-47.16

22-30

24

دانشگاه زنجان

42.59-47.16

22-30

25

دانشگاه سیستان و بلوچستان

42.59-47.16

22-30

26

دانشگاه شهید باهنر کرمان

42.59-47.16

22-30

27

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

42.59-47.16

22-30

28

دانشگاه عالمه طباطبایی

42.59-47.16

22-30

29

دانشگاه مراغه

42.59-47.16

22-30

30

دانشگاه یزد

42.59-47.16

22-30

31

دانشگاه اراک

34.1-40.52

31-40

32

دانشگاه ایالم

34.12-40.52

31-40

33

دانشگاه بیرجند

34.12-40.52

31-40

34

دانشگاه تربی ،دبیر شهید رجائی

34.12-40.52

31-40

35

دانشگاه شاهد

34.12-40.52

31-40

36

دانشگاه شهرکرد

34.12-40.52

31-40
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ردیف

نام دانشگاه

امتیاز

رتبه

37

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

34.12-40.52

31-40

38

دانشگاه قم

34.12-40.52

31-40

39

دانشگاه کردستان

34.12-40.52

31-40

40

دانشگاه محقق اردبیلی

34.12-40.52

31-40

41

دانشگاه تفرش

27.64-34.1

42-50

42

دانشگاه حکیم سبزواری

27.64-34.1

42-50

43

دانشگاه خلیج فارس

27.64-34.1

42-50

44

دانشگاه دامغان

27.64-34.1

42-50

45

دانشگاه زابل

27.64-34.1

42-50

46

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

27.64-34.1

42-50

47

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

27.64-34.1

42-50

48

دانشگاه کوثر

27.64-34.1

42-50

49

دانشگاه گلستان

27.64-34.1

42-50

50

دانشگاه لرستان

27.64-34.1

42-50

51

دانشگاه امام صادق (ع)

23.06-26.96

51-60

52

دانشگاه بناب

23.06-26.96

51-60

53

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

23.06-26.96

51-60

54

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

23.06-26.96

51-60

55

دانشگاه علم و فرهنگ

23.06-26.96

51-60

56

دانشگاه علوم انتظامی امین

23.06-26.96

51-60

57

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

23.06-26.96

51-60

58

دانشگاه مالیر

23.06-26.96

51-60

59

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

23.06-26.96

51-60

60

دانشگاه هرمزگان

23.06-26.96

51-60
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امتیاز

رتبه

نام دانشگاه

ردیف
61

جامعه المصطفی العالمیه

13.04-22.54

+61

62

دانشگاه اردکان

13.04-22.54

+61

63

دانشگاه آی ،اهلل العظمی بروجردی(ره)

13.04-22.54

+61

64

دانشگاه بجنورد

13.04-22.54

+61

65

دانشگاه بزرگمهر قائنات

13.04-22.54

+61

66

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

13.04-22.54

+61

67

دانشگاه ترب ،حیدریه

13.04-22.54

+61

68

دانشگاه جهرم

13.04-22.54

+61

69

دانشگاه جیرف،

13.04-22.54

+61

70

دانشگاه حضرت معصومه (س)

13.04-22.54

+61

71

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

13.04-22.54

+61

72

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

13.04-22.54

+61

73

دانشگاه فرهنگیان

13.04-22.54

+61

74

دانشگاه فسا

13.04-22.54

+61

75

دانشگاه گرمسار

13.04-22.54

+61

76

دانشگاه گنبد کاووس

13.04-22.54

+61

77

دانشگاه میبد

13.04-22.54

+61

78

دانشگاه نیشابور

13.04-22.54

+61

79

دانشگاه والی،

13.04-22.54

+61

80

مجتمع آموزش عالی بم

13.04-22.54

+61

81

مجتمع آموزش عالی سراوان

13.04-22.54

+61

82

مجتمع آموزش عالی گناباد

13.04-22.54

+61

83

مرکز آموزش عالی استهبان

13.04-22.54

+61

84

مرکز آموزش عالی اقلید

13.04-22.54

+61
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جايگاه دانشگاههاي علوم پزشکی کشور
از دانشگاههای وابسته به وزارت بهداش ،درمان و آماوزش پزشاکی 45
دانشگاه در رتبهبنادی  ISCدر ساال  96-97ماورد ارزیاابی قارار گرفتناد و
دانشگاه علوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی درماانی تهاران برتارین دانشاگاه
پزشکی کشور در این سال مانند ساال قبال مای باشاد .دانشاگاه هاای علاوم
پزشکی و خدمات بهداشاتی درماانی شاهید بهشاتی ،تبریاز ،مشاهد ،شایراز،
اصفهان ،ایران ،دانشگاه علوم بهزیساتی و توانبخشای ،جنادی شااپور اهاواز و
مازندران با قرار گرفتن بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران توانساتند در جماع
ده دانشگاه برتر علوم پزشکی کشاور قارار گیرناد .جادول شاماره  4وضاعی،
دانشااگاههای علااوم پزشااکی در سااطح کشااور را نمااایش ماایدهااد .ضاامناً
دانشگاههایی که در یز بازه قارار دارناد ،دارای رتباه یکساان باوده و ترتیاب
قرارگرفتن آنها بر اساس حروف الفبا میباشد.

21

رتبهبندي دانشگاهها و موسسات پژوهشی ايران سال 1396-97

جدول  :4جایگاه دانشگاههای علوم پزشکی کشور در رتبهبندی سال 1396-97

امتیاز

رتبه

ردیف

نام دانشگاه

1

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

100

1

2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
بهشتی

87.88

2

3

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

81.87

3

4

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

77.6

4

5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

70.28

5

6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
اصفهان

67.8

6

7

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

49.89

7

8

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

45.29

8

9

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی
شاپور اهواز

41.92

9

10

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

41.65

10

11

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

34.34-39.5

11-15

12

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
صدوقی یزد

34.34-39.5

11-15

13

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

34.34-39.5

11-15

14

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

34.34-39.5

11-15

15

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

34.34-39.5

11-15

16

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
زنجان

16-20 30.95-33.62

17

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
همدان

16-20 30.95-33.62

18

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

16-20 30.95-33.62

19

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

16-20 30.95-33.62

20

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

16-20 30.95-33.62

21

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران

21-30 27.16-30.24

22

ردیف

امتیاز

نام دانشگاه

رتبه

22

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

21-30 27.16-30.24

23

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

21-30 27.16-30.24

24

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

21-30 27.16-30.24

25

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

21-30 27.16-30.24

26

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان
شمالی

21-30 27.16-30.24

27

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

21-30 27.16-30.24

28

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

21-30 27.16-30.24

29

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

21-30 27.16-30.24

30

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

21-30 27.16-30.24

31

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

31-40 22.07-26.91

32

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
بوشهر

31-40 22.07-26.91

33

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
سمنان

31-40 22.07-26.91

34

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم

31-40 22.07-26.91

35

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

31-40 22.07-26.91

36

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

31-40 22.07-26.91

37

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

31-40 22.07-26.91

38

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

31-40 22.07-26.91

39

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

31-40 22.07-26.91

40

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

31-40 22.07-26.91

41

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

15.86-21.71

+41

42

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ترب،
حیدریه

15.86-21.71

+41

43

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرف،

15.86-21.71

+41

44

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

15.86-21.71

+41

45

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

15.86-21.71

+41
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جايگاه دانشگاههاي صنعتی کشور
در رتبهبندی سال  1396-97در باین  29دانشاگاه صانعتی حاضار در
رتبهبندی  ISCدانشگاه صنعتی شری  ،دانشگاه صانعتی امیرکبیار ،دانشاگاه
علم و صنع ،ایران ،به ترتیب در ردی اول الی سوم قرار دارند.
سپس دانشاگاههای صانعتی اصافهان و صانعتی نوشایروانی بابال نیاز
جایگاههای چهارم و پنجم جدول را کسب کردند .جادول شاماره  5وضاعی،
کلیااه دانشااگاههای صاانعتی در سااطح کشااور را نمااایش میدهااد .ضاامناً
دانشگاههایی که در یز بازه قارار دارناد ،دارای رتباه یکساان باوده و ترتیاب
قرارگرفتن آنها بر اساس حروف الفبا میباشد.
جدول  :5جایگاه دانشگاههای صنعتی کشور در رتبهبندی سال 1396-97
ردیف

نام دانشگاه

امتیاز

رتبه

100

1
2

1

دانشگاه صنعتی شری

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

98.99

3

دانشگاه علم و صنع ،ایران

96.28

3

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

91.22

4

5

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

71.61

5

6

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان

45.83-66.82

6-10

7

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

45.83-66.82

6-10

8

دانشگاه صنعتی سهند

45.83-66.82

6-10

9

دانشگاه صنعتی شیراز

45.83-66.82

6-10

10

دانشگاه صنعتی مالز اشتر

45.83-66.82

6-10

11

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

29.32-39.23

11-15

12

دانشگاه صنع ،نف،

29.32-39.23

11-15

24

امتیاز

رتبه

13

دانشگاه صنعتی ارومیه

29.32-39.23

11-15

14

دانشگاه صنعتی شاهرود

29.32-39.23

11-15

15

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

29.32-39.23

11-15

16

دانشگاه صنعتی اراک

25.48-28.94

16-20

17

دانشگاه صنعتی سیرجان

25.48-28.94

16-20

18

دانشگاه صنعتی قوچان

25.48-28.94

16-20

19

دانشگاه صنعتی همدان

25.48-28.94

16-20

20

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

25.48-28.94

16-20

21

دانشگاه صنعتی بیرجند

17.47-24.89

+21

22

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

17.47-24.89

+21

23

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان

17.47-24.89

+21

24

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

17.47-24.89

+21

25

دانشگاه صنعتی قم

17.47-24.89

+21

26

دانشگاه علم و فناوری مازندران

17.47-24.89

+21

27

دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار

17.47-24.89

+21

28

مجتمع آموزش عالی زرند

17.47-24.89

+21

29

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

17.47-24.89

+21

ردیف

نام دانشگاه
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جايگاه پژوهشگاهها و موسسات پژوهشی
در رتبه بندی سال  1396-97تعداد  30پژوهشگاه و موسساه پژوهشای
کشور وجود داشتند که پژوهشگاه دانش های بنیادی رتبه نخس ،فهرسا ،را
از آن خود کرد .همچنین پژوهشگاه های پلیمار و پتروشایمی ایاران ،ماواد و
انرژی ،رویان و صنع ،نف ،به ترتیب رتبههای دوم تا پنجم جدول را به خاود
اختصاص دادند .جدول شماره  6وضعی ،پژوهشگاه هاا و موسساات پژوهشای
کشور در رتبهبندی سال 1396-97را نمایش میدهد .ضامناً پژوهشاگاههاایی
که در یز بازه قرار دارند ،دارای رتبه یکسان بوده و ترتیب قرارگرفتن آنها بار
اساس حروف الفبا میباشد .در مورد پژوهشاگاه هاا و موسساات پژوهشای در
سال  96-97تغییراتی در شاخص ها اعمال شد که در پیوس 2 ،آماده اسا.،
بطور خاص تاکید بیشتر بر قراردادهای پژوهشی بوده اس.،
جدول  :6جایگاه موسسات پژوهشی کشور در رتبهبندی سال 1396-97

نام دانشگاه

امتیاز

رتبه

100

1
2

1

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

2

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

93.32

3

پژوهشگاه مواد و انرژی

87.75

3

4

پژوهشگاه رویان

85.19

4

5

پژوهشگاه صنع ،نف،

83.54

5

6

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

51.75-81.42

6-10

7

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

51.75-81.42

6-10

8

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیز و زیس ،فناوری

51.75-81.42

6-10

9

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

51.75-81.42

6-10

26

امتیاز

رتبه

نام دانشگاه
 10موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

51.75-81.42

6-10

 11پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

42.54-51.36

11-15

 12پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

42.54-51.36

 13مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیز مراغه

42.54-51.36

11-15

 14موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

42.54-51.36

11-15

 15مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غاایی

42.54-51.36

11-15

 16پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

25.13-38.61

16-20

 17پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

25.13-38.61

16-20

 18پژوهشگاه فضایی ایران

25.13-38.61

16-20

 19پژوهشگاه نیرو

25.13-38.61

16-20

 20پژوهشگاه هوا فضا

25.13-38.61

16-20

 21بنیاد دانشنامه نگاری ایران

12.88-24.31

22+

 22پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

12.88-24.31

22+

 23پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

12.88-24.31

22+

 24پژوهشگاه تربی ،بدنی و علوم ورزشی

12.88-24.31

22+

 25پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

12.88-24.31

22+

 26پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

12.88-24.31

22+

 27پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

12.88-24.31

22+

 28مرکز تحقیقات سیاس ،علمی کشور

12.88-24.31

22+

 29موسسه پژوهشی حکم ،و فلسفه ایران

12.88-24.31

22+

12.88-24.31

22+

موسسه مطالعات و مدیری ،جامع و تخصصی جمعی،
 30کشور

27

11-15

رتبهبندي دانشگاهها و موسسات پژوهشی ايران سال 1396-97

جايگاه دانشگاههاي هنـر
در بین دانشگاههای هنر نیز دانشگاه هنر اصفهان ،دانشگاه هنر اساالمی
تبریز ،دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر شیراز به ترتیب رتباه اول تاا چهاارم
این گروه را در رتبهبندی سال  1396-97کسب کردند.
جدول  :7جایگاه دانشگاههای هنر در رتبهبندی سال 1396-97
ردیف

نام دانشگاه

رتبه

1

دانشگاه هنر اصفهان

1

2

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

2

3

دانشگاه هنر تهران

3

4

دانشگاه هنر شیراز

4

در رتبهبندی سال 1396-97عالوه بر انتشار امتیاازات کال و رتباه هار
دانشگاه ،امتیازات دانشگاهها و موسسات در پنج معیار پژوهش ،آموزش ،وجهه
بین المللی ،تسهیالت و نهایتا در معیار فعالی،هاای اجتمااعی -اقتصاادی بار
روی وبگاه جدید گروه رتبهبندی به نشانی  ur.isc.gov.irنمایش داده شاده
اس.،

28

پیوست :1روش شناسی رتبهبندي دانشگاه ها و موسسات آموزشی

شاخصها و معیارهای رتبهبندی دانشگاه ها
معیار

شاخص
A1

کیفی ،پژوهش

وزن

میزان استناد به مقاالت

10

سهم مقاالت پراستناد

4

 A2کارایی پژوهش

A3

پژوهش
(وزن کل)58 :
A4

A5

تولیدات علمی نمایاه شاده
در پایگااااه وب آو سااااینس
1
کالریوی ،آنالیتیکس
حجم پژوهش
تولیدات علمی نمایاه شاده
در نمایااه اسااتنادی علااوم
ایران در ISC
تعاداد مجااالت بااینالمللاای
چاپ شده پایگاه جیسایآر
تعداد مجالت چاپ شده در کالریوی ،آنالیتیکس
پایگاههای استنادی
تعداد مجاالت نمایاه شاده
درسااامانه نشااریات علماای
جهان اسالم در ISC
تعداد کتب تهیه شده توسط اعضای هیئ ،علمی دانشگاه

15

7

3

2
2

 A6ثب ،اختراعات

3

 A7تعداد طرحها و قرادادهای تحقیقاتی

4

B1
آموزش
(وزن کل )28:

8

B2

اعضای هیأت علمی دارای جایزه
محققین مقاالت پراستناد
(Highly cited
)researchers

3

فهرس ،اسامی منتشر شده
توسط پایگاه کالریوی،
آنالیتیکس

3

استانداردهای OIC

8

1. Clarivate Analytics
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معیار

وجهه بین المللی
(وزن کل )10 :

تسهیالت-
امکانات
(وزن کل )2:
فعالی ،اجتماعی،
اقتصادی و
صنعتی
(وزن کل )2:

شاخص

وزن

B3

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

1

B4

فارغ التحصیالنی که جایزه گرفتهاند

2

نسب ،استاد به کل

1.5

نسب ،دانشیار به کل

1

نسب ،استادیاربه کل

0.5

B5

نسب ،اعضای هیأت علمی
بر حسب مرتبه علمی به
کل اعضای هیأت علمی

B6

نسب ،اعضای هیأت علمی به دانشجو

3

B7

نسب ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان

2

B8

دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بینالمللی

3

C1

نسب ،اعضای هیأت علمی بینالمللی به کل اعضای هیأت
علمی

1

C2

نسب ،دانشجویان بینالمللی به کل دانشجویان

1

C3

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

1

C4

کنفرانسها و همایشهای بین المللی

2

C5

همکاریهای بین المللی

1

C6

میزان مشارک ،بین المللی دانشگاه در تولید مقاالت

4

 D1سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو

1

 D2تعدادموسسات /مراکز تحقیقاتی و قطبهای علمی

1

E1

تعداد مؤسسات و شرک،های spin-off

E2

تعداد مراکز رشد

E3

تعداد مراکز دانش بنیان

0.5
1
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0.5

پژوهش
معیار پژوهش یکی از مهمترین معیارهای مورد محاسابه در رتبهبنادی
حاضر میباشد که همانند بسیاری از نظامهای بینالمللی رتبهبندی ،بیشاترین
وزن را در مجموع به خود اختصاص داده اس .،این معیار شامل هف ،شااخص
کیفی ،پژوهش ،کارایی پژوهش ،حجم پژوهش ،تعداد نشاریات علمای چااپ
شده در پایگاه های استنادی کالریوی ،آنالیتیکس و  ،ISCتعداد کتب تالیفی
اعضای هیئ ،علمی ،ثب ،نامه ها و تعداد طارح هاا و قراردادهاای تحقیقااتی
میباشد.
هدف از بکارگیری این شاخصها ،سنجش میزان موفقی ،مؤسساات در
تولید داناش باه عناوان یکای از دو مأموریا ،اصالی دانشاگاهها و مؤسساات
تحقیقاتی اس .،به دلیل ماهی ،وضعی ،نشر و چاپ مقاالت علمای در ساطح
بین المللی که طیفی از داوری تا چاپ مقاله را در بر دارد و همچنین نوساانات
موجود در این زمینه ،در جه ،کنترل این نوسانات و به منظور محاسابه ایان
دسته از شاخصها ،دورههای فراتر از یز سال در نظر گرفته شده اس.،
 .1شاخص ( A1کیفیت پژوهش)
ارزیابی کیفی ،پژوهش در مقایسه با متوسط کیفی ،تحقیقات جهانی باا
بکارگیری این شااخص سانجیده میشاود .در حاال حاضار اساتناد در میاان
شاخصهای کمی ،مهمترین شاخصهای اندازه گیری کیفی ،پاژوهش اسا.،
همچنین کیفی ،پژوهش توسط ساهم مقااالت پراساتناد موسساه نیاز ماورد
اندازهگیری قرار میگیارد .اساتنادها میتوانناد در دورههاای مختلا

زماانی

صورت گرفته باشند .لاا در محاسبه کیفی ،پژوهشی توسط میازان اساتنادات
به صورت زیر استفاده میگردد:
تعداد ارجاعات  2012-2016به مقاالت 2012-2014
تعداد مقاالت 2012-2014
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در محاسبه سهم مقاالت پراستناد ،ابتدا در  22شاخه موضاوعی پایگااه ،ESI
نرمالسازیها بر اساس سال انتشار و رشته انجام میگیرد .سپس با استفاده از
جاادول  Percentileارائااه شااده در پایگاااه طالیااه دارن علاام ( )ESIپایگاااه
کالریوی ،آنالیتیکس که در آن بر حسب سال یز حد آستانه مشاخص مای-
کرد که مقایسه در دسته  0.01یا  0.1یا  1درصد برتر قرار میگیرد ،وضاعی،
یز مقاله در قیاس با حد آستانههای تعیین شده مشخص میشاود و مقااالت
پراستناد و داغ انتخاب میگردند .سپس سهم مقاالت پراستناد به صاورت زیار
مورد محاسبه قرار میگیرد:
تعداد مقاالت پر استناد و داغ 2014-2016
تعداد مقاالت 2014-2016

=A1-2

)A1= (A1-1*0.1) + (A1-2*0.04
 .2شاخص ( A2کارایی پژوهش)
کارایی پژوهشی محققاان یاز مؤسساه در یاز باازه معاین زماانی باا
استفاده از این شاخص محاسبه میگردد.
* 0.08

تعداد مقاالت 2014-2016
میانگین تعداد اعضای هیأت علمی در سالهای تحصیلی  92-93تا 94-95

= A2

 .3شاخص ( A3حجم پژوهش)
این شاخص حجم تولیدات علمی محققان یز مؤسسه را مورد محاسبه
قرار میدهد .حجم تولیدات علمی در یز دوره سه ساله محاسبه میگردد .در
محاسبه شاخص حجم پژوهش مجموعه تولیدات علمی موسسات در دو پایگاه
وب آو ساینس کالریوی ،آنالیتیکس و نمایاه اساتنادی علاوم ایاران در ISC
مورد شمارش قرار میگیرند .شاخص تولیدات علمی موسساات کاه در پایگااه
32

وب آو ساینس نمایه شده اند به صورت زیر محاسبه می شود.
(تعداد مقاالت پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی A3-1 = )2014-2016

البتااه در محاساابات فااوق تولیاادات علماای بااا نااوع ،Note ،Article
 Reviewو  Letterبا ضاریب  1و ناوع  Conference ،Bookباا ضاریب
 0.5و سایر تولیدات با ضریب  0.25اعمال شدهاند.
شاخص تولیدات علمی موسسات که در پایگاه  ISCنمایه شاده اناد باه
صورت زیر محاسبه می شود.
(تعداد مقاالت  ISCدر بازه زمانی A3-2 = )2014-2016
)A3 = (A3-1*0.15)+(A3-2*0.07

 .4شاخص  A4تعداد نشریات علمی چاپ شده در پایگاههای جیسیآر

کالریویت آنالیتیکس و سامانه نشریات علمی جهان اسالم ISC
یکی از شاخصهای که در ارزیاابی عملکارد پژوهشای موسساات نقاش
بسزایی دارد تعداد نشریات علمی موسسات اس ،کاه در پایگاههاای اساتنادی
معتبر نمایه میگردند .در محاسبه این شاخص تعداد نشریات علمی موسساات
در پایگاه کالریوی ،آنالیتیکس به صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد:
(تعداد نشریات موسسه در پایگاه کالریویت آنالیتیکس سال A4-1 = )2016

همچنین تعداد نشریات علمی موسسات در پایگاه  ISCبه صاورت زیار ماورد
محاسبه قرار میگیرد:
(تعداد نشریات موسسه در  ISCسال A4-2 = ) 2016

* در هر دو شاخص  A4-1و  A4-2تعداد نشاریات در دساته  Q1باا
ضریب  ،4در دسته  Q2با ضریب  ،3در دساته  Q3باا ضاریب  2و در دساته
 Q4با ضریب  1محاسبه میگردند.
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)A4 = (A4-1*0.03) + (A4-2*0.02

 .5شاخص  A5تعداد کتب تالیفی اعضای هیئت علمی
این شاخص تعداد کتبی کاه توساط اعضاای هیئا ،علمای دانشاگاهها
تدوین ،تالی  ،ترجمه و  ...میگردند به صورت زیر محاسبه میگردد:
( * 0.02میانگین تعداد کتاب در سالهای تحصیلی ( )92-93تا (A5 =)95-94

 .6شاخص ( A6ثبت اختراعات)
این شاخص تعداد ثب ،اختراعات مؤسسه را مورد محاسبه قرار میدهد.
( *0.03جمع تعداد ثبت اختراعات در دوره زمانی A6 = )93-95

 .7شاخص ( A7تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی)
تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه  /مؤسسه با یز سازمان
داخل کشور به صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد:
( *0.04جمع تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی در دوره زمانی A7 = )93-95

آموزش
مجموع شاخصهای این معیار میازان دساتیابی دانشاگاهها و مؤسساات
تحقیقاتی را به نگهداری و انتشاار داناش باه عناوان دوماین مأموریا ،مهام
دانشگاهها مورد ارزیابی قرار میدهد.
 .1شاخص  ( B1اعضای هیأت علمی دارای جایزه)
ایان شاااخص منعکسکننااده تعااداد اعضاای هیااأت علماای برجسااته در
مؤسسه اس .،این جوایز بر حسب تعداد و سال دریاف ،آن مورد محاسبه قرار
گرفتهاند .ضرایب مربوط به هر سال در جدول زیر ارائه شده اس.،
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ردیف

دوره زمانی دریافت جایزه

وزن

)b1(1

 5سال قبل از سال 1396

1

)b1(2

 6تا  10سال قبل از سال 1396

0.7

)b1(3

 11تا  15سال قبل از سال 1396

0.4

)b1(4

 16تا  20سال قبل از سال 1396

0.2

این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد .شایان ذکر اس ،کاه
 b1در چهار بخش منطبق با ردی های ذکر شده مورد محاسبه قرار میگیرد.
جوایزی که در این شاخص در نظر گرفته میشوند شامل جاوایز بینالمللای و
جوایز  OICمانند بانز توسعه اسالمی ،مادالهاای فیلادز ،نوبل(باه اسات ناء
جایزه صلح نوبل) ،فرهنگستان علوم جهان سوم ،آیسیسکو ،رازی ،خاوارزمی و
فارابی میباشد.
B1=) )b1)1(*1( + )b1)2(*0.7( + )b1)3(*0.4( + )b1)4(*.0.2((*0.03

 .2شااااخص ( B2محققاااین مقااااالت پراساااتناد مبتنااای بااار
استانداردهای پایگاه کالریویت آنالیتیکس و (OIC
این شاخص درصد حضور تأثیرگاارترین اعضای هیأت علمای را مانعکس
میکند .دانشمندان پراستناد در پایگاه کالریوی ،آنالیتیکس در فارآوردهای باا
ناام  Clarivate Analytics Highlycitedمعرفای میشاوند .عاالوه بار
استفاده از این فراورده در محاسبه ایان شااخص ،از اساتانداردهای  OICنیاز
استفاده میگردد .منطبق با این استاندارد ،در  22شاخه موضوعی طالیه داران
علم ( )ESIپایگاه کالریوی ،آنالیتیکس  ،دانشمندان برتر بار حساب مقااالت
برتر در ده سال گاشته انتخاب میشوند .بدین معنی کاه ابتادا در  22شااخه
موضوعی پایگاه  ،ESIنرمالسازیها بر اساس سال انتشار و رشته انجاام مای-
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گیرد .سپس با استفاده از جدول  Percentileارائه شده در پایگاه طالیه دارن
علم پایگاه کالریوی ،آنالیتیکس که در آن بر حساب ساال یاز حاد آساتانه
مشخص میکرد که مقایسه در دسته  0.01یا  0.1یا  1درصد برتر قارار مای-
گیرد ،وضعی ،یز مقاله در قیاس با حد آستانههای تعیین شده مشخص می-
شود و مقاالت برتر و سپس دانشمندان برتر انتخااب مایگردناد (منطباق باا
استاندارد  .)OICایان شااخص در دو بخاش ذکار شاده باا ضاریب  3بارای
استاندارد پایگاه کالریوی ،آناالیتیکس و باا ضاریب  8بارای اساتاندارد OIC
محاسبه خواهد شد.
B2A= Clarivate Analytics Highlycited
(در  22رشته) در ده سال گذشته B2B= Top%1
)B2= (B2A*0.03) + (B2B*0.08

 .3شاخص( B3نسبت اعضاای هیاأت علمای دارای مادر

Ph.D.

(دکتری) به کل اعضای هیأت علمی(
این شاخص ،کیفی ،آکادمیز اعضای هیأت علمی را ارزیابی مینماید و
به روش زیر قابل محاسبه اس:،
* 0.01

تعداد اعضای هیأت علمی با مدر

دکتری در سال تحصیلی 1394-1395

تعداد اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 1394-1395

=B3

 .4شاخص ( B4فارغالتحصیالنی که جایزه گرفتهاند)
این شاخص میزان کیفی ،آموزشهاای ارائاه شاده توساط مؤسساه را
اندازهگیری میکند که به دانشجویان قبلی مؤسسه ارائاه گردیاده اسا .،ایان
تعری میتواند شامل دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری شود،
اما به دورههای زمانی مختل ضارایب مختلفای تخصایص داده شاده کاه در
جدول زیر قابل مشاهده اس.،
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دوره زمانی دریافت جایزه
دوره زمانی دریاف ،جایزه

وزن

ردی
)B4(1

 5سال قبل از سال 1396

1

)B4(2

 6تا  10سال قبل از سال 1396

0.7

)B4(3

 11تا  15سال قبل از سال 1396

0.4

)B4(4

 16تا  20سال قبل از سال 1396

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 باه
کل اعضای هیأت علمی)
اعضای هیأت علمی با مراتاب بااال مایتوانناد ساطح کیفای آماوزش و
پژوهش را در موسسات ارتقا بخشند .این شاخص با در نظر گرفتن ساه ساطح
علمی استاد ،دانشیار و استادیار بارای اعضاای هیاأت علمای باه صاورت زیار
محاسبه میگردد.
تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادی در دوره زمانی ( )93-92تا ()94-95

=B5-1

میانگین تعداد کل اعضای هیأت علمی در دوره زمانی ( )92-93تا ()94-95
تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه دانشیاری در دوره زمانی ( )93-92تا ()94-95

=B5-2

میانگین تعداد کل اعضای هیأت علمی در دوره زمانی ( )92-93تا ()94-95
تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادیاری در دوره زمانی ( )93-92تا ()94-95

=B5-3

میانگین تعداد کل اعضای هیأت علمی در دوره زمانی ( )92-93تا ()94-95

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

میانگین تعداد اعضای هیأت علمی در سال های تحصیلی ( )93-92تا ()95-94
میانگین تعداد کل دانشجویان در سال های تحصیلی ( )93-92تا ()94-95

=B6

 .7شاخص ( B7نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان)

هدف این شاخص اندازهگیری تالش انجام شده توساط مؤسساه جها،
تربی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی میباشد.
* 0.02

میانگین تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سال های ( )93-92تا ()94-95
میانگین تعداد کل دانشجویان در سال های تحصیلی ( )93-92تا ()94-95

=B7

 .8شاخص ( B8دانشجویان دارای جایزه در المپیادهای بینالمللی)
ایاان شاااخص از طریااق بررساای کااارایی دانشااجویان در المپیادهااای
بینالمللی ،کیفی ،آماوزش را ارزیاابی میکناد .المپیادهاای ماورد نظار ایان
شاخص ،المپیادهای بین المللی یا المپیادهایی هستند کاه در ساطح وسایعی
انجام میشوند .هر یز از این جوایز بر حسب سال دریافا ،جاایزه از ضارایب
امتیازی متفاوتی برخوردار اس ،که در جدول زیر قابل مشاهده میباشد:
ردیف

سال

وزن امتیاز

1

1395

1

2

1394

0/8

3

1393

0/6

𝑵∑[ =B8
𝒊=𝟏(𝑨𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔𝒊 ∗ 𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝒊 )] * 0.03
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وجهه بینالمللی
به نظر میرسد که بینالمللای باودن دانشاگاهها و مؤسساات تحقیقااتی،
حرک ،م بتی در جه ،کیفی ،آموزش ،خروجای پاژوهش ،درک اجتمااعی-
فرهنگی و نهایتاً اعتبار و خوشنامی دانشگاه اس .،بنابراین ،دارا بودن ماواردی
همچون اساتید و دانشاجویان بینالمللای ،اعضاای هیاأت علمای کاه مادرک
دکترای خاود را از خاارج از کشاور خاود دریافا ،کارده باشاند ،کارگاههاا و
کنفرانسهای بینالمللی و تعامالت بینالمللی میتواند برای یاز دانشاگاه یاا
مؤسسه تحقیقاتی امتیااز محساوب شاود .در شااخصهای  C1تاا  C5نحاوه
محاسبه این شاخصها ارائه گردیده اس:،
 .1شاخص ) C1نسبت اعضای هیأت علمی بینالمللی به کل اعضای
هیأت علمی)
در این شاخص منظور از عضو هیأت علمی بینالمللی ،فاردی اسا ،کاه
دارای تابعی ،خارجی بوده یا وابسته به دانشاگاهی در خارج از کشاور باشاد و
حداقل یز نیمسال به طور تمام وق ،در دانشگاه مشغول به تدریس و تحقیق
باشد.
* 0.01

میانگین تعداد اعضای هیات علمی دارای مرتبه استادی در دوره زمانی ( )92-93تا ()94-95

میانگین تعداد کل اعضای هیات علمی در دوره زمانی ( )93-92تا ()94-95

=C1

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

میانگین تعداد دانشجویان بین المللی در سال های تحصیلی ( )93- 92تا ()94-95

میانگین تعداد کل دانشجویان در سال های تحصیلی ( )93-92تا ()94-95
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 .3شاخص ( C3نسبت اعضای هیاأت علمای دارای مادر

Ph.D.

خارجی (دکتری خارجی) به کل اعضای هیأت علمای دارای مادر
( Ph.D.دکتری))
* 0.01

میانگین تعداد اعضای هیات علمی داخلی دارای مدر

دکتری خارجی در سال های تحصیلی ( )92-93تا ()94-95

میانگین تعداد اعضای هیات علمی داخلی دارای مدر

دکتری در سال های تحصیلی ( )92-93تا ()94-95

 .4شاخص ( C4کنفرانسها و همایشهای بینالمللی)
در این شاخص منظور از کارگاه و کنفرانس بینالمللی ،کارگااه یاا کنفرانسای
اس ،که توسط دانشگاه سازماندهی شده باشد و حاداقل  5شارک ،کنناده از
دانشگاههای خارجی در آن شرک ،داشته باشند.
نحوه محاسبه این شاخص به شرح ذیل میباشد:
( * 0.02تعداد کل کنفرانسها و کارگاههای بینالمللی در دوره زمانی C4= )92-94

 .5شاخص ( C5تعامالت بینالمللی شامل قرارداد بین المللی ،تفااهم
نامه ،فرصت مطالعاتی استاد و دانشجو ،و مبادله اساتاد و دانشاجو باا
دانشگاه خارجی)
منظور از تعامالت بینالمللی عملیاتی رسمی در محاسبه ایان شااخص،
قراردادهای رسامی باین دانشاگاه یاا مؤسساه تحقیقااتی ماورد نظار و یاز
موجودی ،خارجی بینالمللی اس ،که عملیاتی شده باشد.
( * 0.01تعداد کل تعامالت بینالمللی عملیاتی رسمی در دوره زمانی C5= )93-95

 .6شاخص ( C6میزان مشارکت بینالمللی دانشگاه در تولید مقاالت)
منظور از مشارک ،بینالمللی ،میزان همکااری پژوهشاگران ایرانای باا ساایر
پژوهشگران در سراسر جهان در تولید مقاالت علمی در پایگاه وب آو ساینس
کالریوی ،آنالیتیکس میباشد .شاخص  C6به صورت زیر محاسبه میگردد:
( * 0.04تعداد مقاالت مشتر

با سایر کشورها در دوره زمانی  2014تا C6= ) 2016
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=C3

تسهیالت و امکانات
تسهیالت و امکانات شامل کلیه اموری اس ،که سابب تساهیل فرآیناد
آموزش و پژوهش در مؤسسه ماکور میباشد و در واقع امکانات هر دانشگاه یاا
مؤسسه تحقیقاتی نشان دهنده قدرت و قوت آن اسا .،تساهیالت و امکاناات،
طی گستردهای از کتابخانه گرفته تا آزمایشاگاه و خادمات مختلفای کاه باه
دانشجویان ارائه میشود را در بر میگیرد و لاا تعیین کمی ،بسایاری از ایان
موارد نشدنی و یا دشوار اس .،با لحا کاردن ایان مساأله ،در محاسابه ایان
معیار تنها شاخصهای قابل شمارش در نظر گرفته شدهاند.
 .1شاخص ( D1سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هر دانشجو)
این شاخص نشاندهنده میزان توجه دانشاگاه و یاا مؤسساه مااکور باه
کتابخانه وابسته و ارائه خدمات کتابخانهای به اعضای هیأت علمی ،دانشجویان
و سایر محققان خود میباشد.
* 0.01

تعداد کل کتب موجود در سال 95
میانگین تعداد کل دانشجویان در سال های تحصیلی ()95-94

=D1

 .2شاخص ( D2تعداد مراکز تحقیقااتی ،مطالعااتی ،پژوهشاکدهها ،و
قطبهای علمی دانشگاه (مشخص شدن حوزه برای رتبهبندی موضوعی))
منظور از مؤسسه /مرکز تحقیقاتی ،موجودیتی اس ،که با تحقیق و پژوهش در
رشته یا رشتههای تخصصی سروکار دارد.
( * 0.01میانگین تعداد کل مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی در دوره زمانی D2 = )93-95

فعالیت اجتماعی-اقتصادی
بسیاری معتقدند کاه اولاین مسائولی ،دانشامندان و داناش پژوهاان،
ارتقای رفاه و آسایش جامعه اس ،و هر چه دانشگاهها در ایان زمیناه فعاالتر
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باشند ،آنگاه میتوان ادعا نمود که اعتبار و مقبولی ،آنان نیز باال اس .،در ایان
بخش شاخصهای مربوط به این معیار مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 .1شاخص ( E1تعداد مؤسسات و شرکتهای )spin-off
شرک spin-off ،مرکز پژوهشی یا پژوهشکدهای اس ،که به پیشانهاد
یز واحد تولیدی یا صنعتی و با سرمایه آن واحد جها ،انجاام تحقیقاات در
حوزه مأموری،های آن واحد در دانشگاه تأسیس میشود.
( * 0.005میانگین تعداد کل مؤسسات و شرکتهای  spin-offدر دوره زمانی E1 = )93-95

 .2شاخص ( E2تعداد مراکز رشد (باه صاورت مساتقل یاا در درون
پار های علم و فناوری))
منظور از مرکز رشد در این شاخص ،واحدی اس ،که به منظور حمایا،
از کارآفرینان تحصیل کرده تأسیس میشاود و باا ارائاه امکاناات و تساهیالت
عمومی ،زمینه پا گرفتن شرک،های جدید را فراهم میکند.
( * 0.01میانگین تعداد کل مراکز رشد در دوره زمانی E2= )93-95

 .3شاخص ( E3تعداد مراکز دانش بنیان)
منظور از شرک ،دانش بنیان موجودیتی اس ،که در راستای اهداف
توسعه اقتصاد دانش محور ،تجاریسازی تولیدات علمی دانشگاه/موسسه در
حوزه فناوریهای برتر تاسیس میگردد .اعضای هیأت علمی دانشگاه/موسسه
یا دانشگاه/موسسه میبایس ،دارای سهم مالکی ،در شرک ،دانش بنیان باشد.
( * 0.005میانگین تعداد کل مراکز دانش بنیان در دوره زمانی E3= )93-95
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پیوست  :2روش شناسی رتبهبندي ملی پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی

معیار

شاخص
A1

وزن

کیفی ،پژوهش

A2

کارایی پژوهش

A3

حجم پژوهش

میزان استناد به مقاالت

10

سهم مقاالت پراستناد

4
8

تولیدات علمی نمایه شده در
پایگاه وب آو ساینس کالریوی،

15

آنالیتیکس
تولیدات علمی نمایه شده در
نمایه استنادی علوم ایران در

پژوهش

7

ISC
تعداد مجالت بینالمللی چاپ

(وزن کل)58:

شده پایگاه جیسیآر کالریوی،

تعداد مجالت چاپ
A4

3

آنالیتیکس

شده در پایگاه های

تعداد مجالت نمایه شده

استنادی

درسامانه نشریات علمی جهان

2

اسالم در ISC
A5

تعداد کتب تهیه شده توسط اعضای هیئ ،علمی دانشگاه

2

A6

پروانههای ثب ،اختراع

3

A7

تعداد طرح ها و قرادادهای تحقیقاتی

4

B1

اعضای هیأت علمی دارای جایزه

2

آموزش
(وزن کل
)15:

B2

محققین مقاالت

فهرس ،اسامی منتشر شده

پراستناد

توسط پایگاه کالریوی،

(Highly cited
)researchers
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آنالیتیکس
استانداردهای OIC

2
7
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B3

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

B4

C1

نسب ،استاد به کل

1.5

نسب ،دانشیار به کل

1

نسب ،استادیاربه کل

0.5

علمی بر حسب مرتبه
علمی به کل اعضای
هیأت علمی

1

نسب ،اعضای هیأت علمی بینالمللی به کل اعضای هیأت

1

علمی
نسب ،اعضای هیأت علمی دارای مدرک Ph.D.
وجهه بین

C2

خارجی(دکتری خارجی) به کل اعضای هیأت علمی دارای

1

مدرک ( Ph.D.دکتری)

المللی
(وزن کل :

C3

کنفرانس ها و همایشهای بین المللی

2

)10

C4

همکاری های بین المللی

2

C5

میزان مشارک ،بین المللی دانشگاه در تولید مقاالت

4

D1

سرانه تعداد عناوین کتاب به ازای هرعضو هیات علمی

1

(وزن کل )2:

D2

تعدادموسسات /مراکز تحقیقاتی و قطبهای علمی

1

فعالی،

E1

تعداد مؤسسات و شرک ،های spin-off

اجتماعی،

E2

تسهیالت-
امکانات

اقتصادی و
صنعتی
(وزن کل

E3
E4

)15:
E5

تعداد مراکز رشد (به صورت مستقل یا در درون پارکهای
علم و فناوری)
تعداد مراکز دانش بنیان
نسب ،مبالغ طرح ها و قراردادهای تحقیقاتی به حجم طرح-
ها و قراردادهای تحقیقاتی
مبالغ قراردادهای تحقیقاتی
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0.5
1
0.5
6
7

پژوهش
معیار پژوهش یکی از مهمترین معیارهای مورد محاسابه در رتبهبنادی
حاضر میباشد که همانند بسیاری از نظامهای بینالمللی رتبهبندی ،بیشاترین
وزن را در مجموع به خود اختصاص داده اس .،این معیار شامل هف ،شااخص
کیفی ،پژوهش ،کارایی پژوهش ،حجم پژوهش ،تعداد نشاریات علمای چااپ
شده در پایگا های استنادی کالریوی ،آنالیتیکس و ، ISCتعداد کتب تالیفی
اعضای هیئ ،علمی ،ثب ،نامه ها و تعداد طارح هاا و قراردادهاای تحقیقااتی
میباشد.
هدف از بکارگیری این شاخصها ،سنجش میزان موفقی ،مؤسساات در
تولید داناش باه عناوان یکای از دو مأموریا ،اصالی دانشاگاهها و مؤسساات
تحقیقاتی اس .،به دلیل ماهی ،وضعی ،نشر و چاپ مقاالت علمای در ساطح
بین المللی که طیفی از داوری تا چاپ مقاله را در بر دارد و همچنین نوساانات
موجود در این زمینه ،در جه ،کنترل این نوسانات و به منظور محاسابه ایان
دسته از شاخصها ،دورههای فراتر از یز سال در نظر گرفته شده اس.،
 .1شاخص ( A1کیفیت پژوهش)
ارزیابی کیفی ،پژوهش در مقایسه با متوسط کیفی ،تحقیقات جهانی باا
بکارگیری این شااخص سانجیده میشاود .در حاال حاضار اساتناد در میاان
شاخصهای کمی ،مهمترین شاخصهای اندازه گیری کیفی ،پاژوهش اسا.،
همچنین کیفی ،پژوهش توسط ساهم مقااالت پراساتناد موسساه نیاز ماورد
اندازهگیری قرار میگیارد .اساتنادها میتوانناد در دورههاای مختلا

زماانی

صورت گرفته باشند .لاا در محاسبه کیفی ،پژوهشی توسط میازان اساتنادات
به صورت زیر استفاده میگردد:
تعداد ارجاعات  2012-2016به مقاالت 2012-2014
تعداد مقاالت 2012-2014
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در محاسبه سهم مقاالت پراستناد ،ابتدا در  22شااخه موضاوعی پایگااه
 ،ESIنرمالسازیها بر اساس سال انتشار و رشته انجام مایگیارد .ساپس باا
استفاده از جدول  Percentileارائه شده در پایگاه طالیاه داران علام ()ESI
پایگاه کالریوی ،آنالیتیکس که در آن بر حسب سال یز حد آستانه مشاخص
میکرد که مقایسه در دسته  0.01یا  0.1یاا  1درصاد برتار قارار مایگیارد،
وضعی ،یز مقاله در قیاس با حد آستانههای تعیین شده مشخص میشاود و
مقاالت پراستناد و داغ انتخاب میگردند .ساپس ساهم مقااالت پراساتناد باه
صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد:
تعداد مقاالت پر استناد و داغ 2014-2016
تعداد مقاالت 2014-2016

=A1-2

)A1= (A1-1*0.1) + (A1-2*0.04
 .2شاخص ( A2کارایی پژوهش)
کارایی پژوهشی محققاان یاز مؤسساه در یاز باازه معاین زماانی باا
استفاده از این شاخص محاسبه میگردد.
* 0.08

تعداد مقاالت 2014-2016
میانگین تعداد اعضای هیأت علمی در سالهای تحصیلی  92-93تا 94-95

= A2

 .3شاخص ( A3حجم پژوهش)
این شاخص حجم تولیدات علمی محققان یز مؤسسه را مورد محاسبه
قرار میدهد .حجم تولیدات علمی در یز دوره سه ساله محاسبه میگردد .در
محاسبه شاخص حجم پژوهش مجموعه تولیدات علمی موسسات در دو پایگاه
وب آو ساینس کالریوی ،آنالیتیکس و نمایاه اساتنادی علاوم ایاران در ISC
مورد شمارش قرار میگیرند .در محاسبه شاخص تولیدات علمی موسسات کاه
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در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده اس ،به صورت زیار ماورد محاسابه قارار
میگیرد.
(تعداد مقاالت پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی A3-1 = )2014-2016

البتااه در محاساابات فااوق تولیاادات علماای بااا نااوع ،Note ،Article
 Reviewو  Letterبا ضاریب  1و ناوع  Conference ،Bookباا ضاریب
 0.5و سایر تولیدات با ضریب  0.25اعمال شدهاند.
در محاسبه شاخص تولیدات علمی موسساات کاه در پایگااه کالریویا،
آنالیتیکس نمایه شده اس ،به صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد.
(تعداد مقاالت  ISCدر بازه زمانی A3-2 = )2014-2016
)A3 = (A3-1*0.15)+(A3-2*0.07

 .4شاخص  A4تعداد نشریات علمی چاپ شده در پایگاههای جیسیآر

کالریویت آنالیتیکس و سامانه نشریات علمی جهان اسالم ISC
یکی از شاخصهای که در ارزیاابی عملکارد پژوهشای موسساات نقاش
بسزایی دارد تعداد نشریات علمی موسسات اس ،کاه در پایگاههاای اساتنادی
معتبر نمایه میگردند .در محاسبه این شاخص تعداد نشریات علمی موسساات
در پایگاه کالریوی ،آنالیتیکس به صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد:
(تعداد نشریات موسسه در پایگاه جیسیآر کالریویت آنالیتیکس سال A4-1 = )2016

همچنین تعداد نشریات علمی موسسات در پایگاه  ISCبه صاورت زیار ماورد
محاسبه قرار میگیرد:
(تعداد نشریات موسسه در  ISCسال A4-2 = ) 2016

* در هر دو شاخص  A4-1و  A4-2تعداد نشاریات در دساته  Q1باا
ضریب  ،4در دسته  Q2با ضریب  ،3در دساته  Q3باا ضاریب  2و در دساته
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 Q4با ضریب  1محاسبه میگردند.
)A4 = (A4-1*0.03) + (A4-2*0.02

 .5شاخص  A5تعداد کتب تالیفی اعضای هیئت علمی
این شاخص تعداد کتبی کاه توساط اعضاای هیئا ،علمای دانشاگاهها
تدوین ،تالی  ،ترجمه و  ...میگردند به صورت زیر محاسبه میگردد:
( * 0.02میانگین تعداد کتاب در سالهای تحصیلی ( )93-92تا (A5 =)94-95

 .6شاخص ( A6ثبت اختراعات)
این شاخص تعداد ثب ،اختراعات مؤسسه را مورد محاسبه قرار میدهد.
( *0.03جمع تعداد ثبت اختراعات در دوره زمانی A6 = )93-95

 .7شاخص ( A7تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی)
تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه  /مؤسسه با یز سازمان
داخل کشور به صورت زیر مورد محاسبه قرار میگیرد:
( *0.04جمع تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی در دوره زمانی A7 = )93-95

آموزش
مجموع شاخصهای این معیار میازان دساتیابی دانشاگاهها و مؤسساات
تحقیقاتی را به نگهداری و انتشاار داناش باه عناوان دوماین مأموریا ،مهام
دانشگاهها مورد ارزیابی قرار میدهد.
 .1شاخص  ( B1اعضای هیأت علمی دارای جایزه)
این شااخص منعکسکنناده تعاداد اعضاای هیاأت علمای برجساته در
مؤسسه اس .،این جوایز بر حسب تعداد و سال دریاف ،آن مورد محاسبه قارار
گرفتهاند .ضرایب مربوط به هر سال در جدول زیر ارائه شده اس.،
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ردیف

دوره زمانی دریافت جایزه

وزن

)b1(1

 5سال قبل از سال 1396

1

)b1(2

 6تا  10سال قبل از سال 1396

0.7

)b1(3

 11تا  15سال قبل از سال 1396

0.4

)b1(4

 16تا  20سال قبل از سال 1396

0.2

این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد .شایان ذکر اس ،که  b1در
چهار بخش منطبق باا ردی هاای ذکار شاده ماورد محاسابه قارار میگیارد.
جوایزی که در این شاخص در نظر گرفته میشوند شامل جاوایز بینالمللای و
جوایز  OICمانند بانز توسعه اسالمی ،مادالهاای فیلادز ،نوبل(باه اسات ناء
جایزه صلح نوبل) ،فرهنگستان علوم جهان سوم ،آیسیسکو ،رازی ،خاوارزمی و
فارابی میباشد.
B1=) )b1)1(*1( + )b1)2(*0.7( + )b1)3(*0.4( + )b1)4(*.0.2((*0.02

 .2شااااخص ( B2محققاااین مقااااالت پراساااتناد مبتنااای بااار
استانداردهای پایگاه کالریویت آنالیتیکس و (OIC
این شاخص درصد حضور تأثیرگذارترین اعضای هیأت علمی را منعکس
میکند .دانشمندان پراستناد در پایگاه کالریوی ،آنالیتیکس در فارآوردهای باا
ناام  Clarivate Analytics Highlycitedمعرفای میشاوند .عاالوه بار
استفاده از این فراورده در محاسبه ایان شااخص ،از اساتانداردهای  OICنیاز
استفاده میگردد .منطبق با این استاندارد ،در  22شاخه موضوعی طالیه داران
علم ( )ESIپایگاه کالریوی ،آنالیتیکس  ،دانشمندان برتر بار حساب مقااالت
برتر در ده سال گاشته انتخاب میشوند .بدین معنی کاه ابتادا در  22شااخه
موضوعی پایگاه  ،ESIنرمالسازیها بر اساس سال انتشار و رشته انجاام مای-
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گیرد .سپس با استفاده از جدول  Percentileارائه شده در پایگااه ESIکاه
در آن بر حسب سال یز حد آستانه مشخص میکارد کاه مقایساه در دساته
 0.01یا  0.1یا  1درصد برتر قرار میگیرد ،وضعی ،یز مقاله در قیاس با حاد
آستانههای تعیین شده مشخص میشود و مقاالت برتار و ساپس دانشامندان
برتر انتخاب میگردند (منطبق با استاندارد  .)OICاین شااخص در دو بخاش
ذکر شده با ضریب  3برای استاندارد پایگاه کالریوی ،آنالیتیکس و با ضریب 8
برای استاندارد  OICمحاسبه خواهد شد.
B2A= Clarivate Analytics Highlycited
(در  22رشته) در ده سال گذشته B2B= Top%1
)B2= (B2A*0.03) + (B2B*0.08

 .3شاخص( B3نسابت اعضاای هیاأت علمای دارای مادر Ph.D.
(دکتری) به کل اعضای هیأت علمی(
این شاخص ،کیفی ،آکادمیز اعضای هیأت علمی را ارزیاابی مینمایاد و باه
روش زیر قابل محاسبه اس:،
* 0.01

تعداد اعضای هیأت علمی با مدر

دکتری در سال تحصیلی 1394-1395

تعداد اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 1394-1395

= B3

 .4شاخص ( B4نسبت اعضای هیأت علمی بر حسب مرتبه علمی باه
کل اعضای هیأت علمی)
اعضای هیأت علمی با مراتب باال میتوانند سطح کیفای آماوزش و پاژوهش را
در موسسات ارتقا بخشند .این شاخص باا در نظار گارفتن ساه ساطح علمای
استاد ،دانشیار و استادیار برای اعضای هیأت علمی به صورت زیر محاسبه می-
گردد.
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)
)
)

تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادی در دوره زمانی ) (95-94تا )(93-92
میانگین تعداد کل اعضای هیأت علمی در دوره زمانی ) (95-94تا )(93-92

(=B4-1

میانگین تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه دانشیاری در دوره زمانی ) (95-94تا )(93-92

(=B4-2

میانگین تعداد کل اعضای هیأت علمی در دوره زمانی ) (95-94تا )(93-92

میانگین تعداد اعضای هیأت علمی دارای مرتبه استادیاری در دوره زمانی ) (95-94تا )(93-92
میانگین تعداد کل اعضای هیأت علمی در دوره زمانی ) (95-94تا )(93-92

( =B4-3

(B4= )B4-1*0.015( + )B4-2*0.01( + )B4-3*0.005

وجهه بینالمللی
به نظر میرسد که بینالمللی بودن مؤسسات تحقیقاتی ،حرکا ،م بتای
در جه ،کیفی ،آموزش ،خروجی پژوهش ،درک اجتماعی -فرهنگی و نهایتااً
اعتبار و خوشنامی دانشگاه اس .،بنابراین ،دارا بودن مواردی همچون اساتید و
دانشجویان بینالمللی ،اعضای هیأت علمی که مدرک دکترای خود را از خارج
از کشور خود دریافا ،کارده باشاند ،کارگاههاا و کنفرانسهاای بینالمللای و
تعامالت بینالمللی میتواند برای مؤسسه تحقیقاتی امتیاز محساوب شاود .در
شاخصهای  C1تا  C5نحوه محاسبه این شاخصها ارائه گردیده اس:،
 .1شاخص ) C1نسبت اعضای هیأت علمی بینالمللی به کل اعضاای
هیأت علمی)
در این شاخص منظور از عضو هیأت علمی بینالمللی ،فردی اسا ،کاه دارای
تابعی ،خارجی بوده یا وابسته به دانشاگاهی در خارج از کشور باشد و حاداقل
یز نیمسال به طور تمام وق ،در دانشگاه مشغول به تدریس و تحقیق باشد.
* 0.01

) (95-94میانگین تعداد اعضای هیأت علمی بینالمللی در سالهای تحصیلی ( )93-92تا
) (95-94میانگین تعداد کل اعضای هیأت علمی در سالهای تحصیلی ( )93-92تا
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 .2شاخص ( C2نسبت اعضاای هیاأت علمای دارای مادر

Ph.D.

خارجی (دکتری خارجی) به کل اعضای هیأت علمای دارای مادر
(Ph.D.دکتری))
* 0.01

) (95-94میانگین تعداد اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدر

دکتری خارجی در سالهای تحصیلی ( )93-92تا

) (95-94میانگین تعداد اعضای هیأت علمی داخلی دارای مدر

دکتری در سالهای تحصیلی ( )93-92تا

= C2

لل شاخص ( C3کنفرانسها و همایش های بینالمللی)
در ایان شااخص منظااور از کارگااه و کنفارانس بینالمللاای ،کارگااه یااا
کنفرانسی اس ،که توسط موسسه پژوهشی سازماندهی شده باشد و حداقل 5
شرک ،کننده از دانشگاههای خارجی در آن شرک ،داشته باشند.
نحوه محاسبه این شاخص به شرح ذیل میباشد:
( * 0.02تعداد کل کنفرانسها و کارگاههای بینالمللی در دوره زمانی C3= )93-95

 .4شاخص ( C4تعامالت بینالمللی شامل قرارداد بین المللای ،تفااهم
نامه ،فرصت مطالعاتی استاد و دانشجو ،و مبادله اساتاد و دانشاجو باا
دانشگاه خارجی)
منظور از تعامالت برنامههای بینالمللی عملیاتی رسمی در محاسبه این
شاخص ،قراردادهای رسمی بین دانشگاه یا مؤسسه تحقیقاتی مورد نظر و یز
موجودی ،خارجی بینالمللی اس ،که عملیاتی شده باشد.
( * 0.01تعداد کل تعامالت برنامههای بینالمللی عملیاتی رسمی در دوره زمانی C4= )93-95

 .5شاخص ( C5میزان مشارکت بینالمللی دانشگاه در تولید مقاالت)
منظور از مشارک ،بینالمللی ،میزان همکااری پژوهشاگران ایرانای باا
سایر پژوهشگران در سراسر جهان در تولید مقاالت علمی در پایگاهکالریویا،
آنالیتیکس میباشد .شاخص  C5به صورت زیر محاسبه می گردد:
(( * 0.04تعداد مقاالت مشترک با سایر کشورها در دوره زمانی  2014تا C5= )) 2016
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تسهیالت و امکانات
تسهیالت و امکانات شامل کلیه اموری اس ،که سابب تساهیل فرآیناد
آموزش و پژوهش در مؤسسه ماکور میباشد و در واقع امکانات هر دانشگاه یاا
مؤسسه تحقیقاتی نشان دهنده قدرت و قوت آن اسا .،تساهیالت و امکاناات،
طی گسترده ای از کتابخانه گرفته تا آزمایشاگاه و خادمات مختلفای کاه باه
دانشجویان ارائه میشود را در بر میگیرد و لاا تعیین کمی ،بسایاری از ایان
موارد نشدنی و یا دشوار اس .،با لحا کاردن ایان مساأله ،در محاسابه ایان
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 ساایر
محققان خود میباشد.
*0.01

تعداد کل کتب موجود در سال 95
) (95-94میانگین تعداد کل دانشجویان در سالهای تحصیلی

= D1

 .2شاخص ( D2تعداد مراکز تحقیقاتی ،مطالعاتی ،پژوهشاکده هاا ،و
قطب هاای علمای دانشاگاه (مشاخص شادن حاوزه بارای رتباه بنادی
موضوعی))
منظور از مؤسسه /مرکز تحقیقاتی ،موجاودیتی اسا ،کاه باا تحقیاق و
پژوهش در رشته یا رشتههای تخصصی سروکار دارد.
( * 0.01میانگین تعداد کل مراکز تحقیقاتی و قطب های علمی در دوره زمانی D2 = )93-95
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فعالیت اجتماعی-اقتصادی
بسیاری معتقدند کاه اولاین مسائولی ،دانشامندان و داناش پژوهاان ،
ارتقای رفاه و آسایش جامعه اس ،و هر چه دانشگاهها در ایان زمیناه فعاالتر
باشند ،آنگاه میتوان ادعا نمود که اعتبار و مقبولی ،آنان نیز باال اس .،در ایان
بخش شاخصهای مربوط به این معیار مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 .1شاخص (E1تعداد مؤسسات و شرکتهای )spin-off
شرک spin-off ،مرکز پژوهشی یا پژوهشکدهای اس ،که به پیشانهاد
یز واحد تولیدی یا صنعتی و با سرمایه آن واحد جها ،انجاام تحقیقاات در
حوزه مأموری،های آن واحد در دانشگاه تأسیس میشود.
( * 0. 05میانگین تعداد کل مؤسسات و شرکتهای  spin-offدر دوره زمانی E1 = )93-95

 .2شاخص ( E2تعداد مراکاز رشاد(به صاورت مساتقل یاا در درون
پار های علم و فناوری))
منظور از مرکز رشد در این شاخص ،واحدی اس ،که به منظور حمایا،
از کارآفرینان تحصیل کرده تأسیس میشاود و باا ارائاه امکاناات و تساهیالت
عمومی ،زمینه پا گرفتن شرک،های جدید را فراهم میکند.
( * 0. 1میانگین تعداد کل مراکز رشد در دوره زمانی E2= )93-95

 .3شاخص ( E3تعداد مراکز دانش بنیان)
منظور از شرک ،دانش بنیان موجودیتی اسا ،کاه در راساتای اهاداف
توسعه اقتصاد دانش محور ،تجاریسازی تولیادات علمای دانشگاه/موسساه در
حوزه فناوریهای برتر تاسیس میگردد .اعضای هیأت علمی دانشگاه/موسساه
یا دانشگاه/موسسه میبایس ،دارای سهم مالکی ،در شرک ،دانش بنیان باشد.
( * 0. 05میانگین تعداد کل مراکز دانش بنیان در دوره زمانی E3= )93-95
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 .4شاخص ( E4نسبت مبالغ طرحها و قراردادهاا حقیقیااحب اج

ا

طرحها و قراردادها حقیقیاحب)
* 0.06

جمع مبالغ طرح ها و قراردادهای تحقیقاتی در دوره زمانی 93-95
جمع تعداد طرح ها و قراردادهای تحقیقاتی در دوره زمانی 93-95

= E4

 .5شاخص ( E5مبالغ قراردادها حقیقیاحب)
( * 0.08جمع مبالغ طرح ها و قراردادهای تحقیقاتی در دوره زمانی E5= )93-95
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پیوست  .3پرسشنامه رتبهبندي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ايران
در سال 1396- 97

 -1تعداد کل اعضای هیأت علمی تمام وق:،
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -2تعداد کل اعضای هیأت علمی تماام وقا ،باا مادرک تحصایلی دکتاری
(:*)Ph.D
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -3تعداد کل اعضای هیأت علمای تماام وقا ،باا مادرک دکتاری ()Ph.D.

فارغ التحصیل از کشورهای خارجی*:
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -4تعداد اعضای هیأت علمی بین المللی*:
 عضو هیأت علمی بینالمللای فاردی اسا ،کاه دارای تابعیا ،خاارجی و
وابسته به سازمانی خارج کشور اس ،و حداقل به مدت یز نیمساال باه طاور
تمام وق ،در دانشگاه/پژوهشگاه مشغول به تدریس و تحقیق بوده اس.،
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 آماری که به عنوان م ال برای سال تحصایلی  1394-1395ارائاه میشاود ،آماار
دانشجویی ،هیأت علمی و  ...از اول مهرماه  1394تا  31شاهریورماه  1395را شاامل
میگردد .این روش شامل سالهای تحصیلی قبل نیز میباشد.
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 -5تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استادیار*:
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -6تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی دانشیار*:
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -7تعداد اعضای هیأت علمی با مرتبه علمی استاد*:
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -8تعداد کتب تهیه شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه:
 تعداد کتاب کاه توساط اعضاای هیاأت علمای دانشگاه/موسساه باا
وابستگی سازمانی دانشگاه/موسسه تالی  ،تصنی و یا ترجمه شده باشد.
 شناسنامه هر یاز از کتاب (اطالعاات کتااب شاناختی) باه عناوان
مستندات بر روی سامانه بارگااری گردد .شناسنامه هر کتاب یا صفحه حقوق
به صفحهی پش ،صفحه عنوان اطالق میشود که حاوی  2بخش اسا .،ایان
بخشها شامل اطالعاتی همچون پدید آورنده ،عنوان کتاب ،محل نشر ،ناشار،
تعداد نشر ،شناسنامههای افزوده ،شمارگان ،حروفچینای ،لیتاوگرافی ،صافحه
آرایی اس .،در این سوال تنها چاپ اول کتب مد نظر اس ،و لاا در مستندات
ارسالی درج تاریخ چاپ اول الزامی اس .،کتبی که قبل از ساال  1393تهیاه
شده و در بازه زمانی  1393الی  1395به چاپ مجادد رسایده اسا ،در ایان
شاخص قرار نمی گیرند.
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1395

1393

1394

 -9تعداد کل دانشجویان کارشناسی دانشگاه  /پژوهشگاه*:
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -10تعداد کل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه  /پژوهشگاه: 
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -11تعداد کل دانشجویان دکتری( )Ph.D.دانشگاه  /پژوهشگاه:+2
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 آماری که به عنوان م ال برای سال تحصایلی  1394-1395ارائاه میشاود ،آماار
دانشااجویی ،هیااأت علماای و  ...از اول مهاار  1394تااا  31شااهریور  1395را شااامل
میگردد .این روش شامل سالهای تحصیلی قبل نیز میباشد.
‡آماری که به عنوان م ال بارای ساال  1395ارائاه میشاود ،آماار دانشاجویان در
المپیاد ها ،ثب ،اختراعات و  ...از اول فروردین  1395تا  30اسافند  1395را شاامل
میگردد .این روش شامل سالهای 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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 -12تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصایل درمقطاع دکتاری()Ph.D.

دانشگاه  /پژوهشگاه:+ *3
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -13تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسای ارشاد
دانشگاه /پژوهشگاه* :+
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 -14تعداد دانشاجویان خاارجی شااغل باه تحصایل در مقطاع کارشناسای
دانشگاه  /پژوهشگاه*†:
1395-1394

1394-1393

1393-1392

 آماری که به عنوان م ال برای سال تحصایلی  1394-1395ارائاه میشاود ،آماار
دانشااجویی ،هیااأت علماای و  ...از اول مهاار  1394تااا  31شااهریور  1395را شااامل
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.
‡ آماری که به عنوان م ال بارای ساال  1395ارائاه میشاود ،آماار دانشاجویان در
المپیاد ها ،ثب ،اختراعات و  ...از اول فروردین  1395تا  30اسافند  1395را شاامل
میگردد .این روش شامل سالهای قبل نیز میباشد.
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 -15تعداد دانشجویان پایرفته شده دانشگاه  /پژوهشگاه در المپیادهای ملای
و بینالمللی (فقط رتبه اول تا پنجم را گزارش نمائید):
 لطفا مستندات نفرات اول تا پنجم المپیادهاای باین المللای بار روی
سامانه بارگااری گردد.
1395

1393

1394

 -16تعداد جوایز ملی و بین المللی دریاف ،شده اعضای هیأت علمی دانشگاه
 /پژوهشگاه برای دوره زمانی  1376تا :1395
 جوایز مورد نظر برای این اشخاص شامل جاوایز باین المللای و ملای
اس :،جایزه نوبل ،فیلد مدال هاا ،باناز توساعه اساالمی ) ،(IDBمصاطفی،
خوارزمی ،رازی ،فارابی ،فرهنگستان علوم جهان سوم ) ،(TWASآیسیساکو،
جایزه .IAS
 لطفا مستندات جوایز بر روی سامانه بارگااری گردد.
 5سال قبل از
1396

 6تا 10سال قبل از  11تا  15سال قبل  16تا  20سال قبل
از 1396

1396

از 1396

 منظور از  5سال قبل از  1396بازه زمانی اول فروردین ساال 1391
الی آخر اسفند سال  1395اس.،
 منظور از  6تا 10سال قبل از  1396بازه زماانی اول فاروردین ساال
 1386الی آخر اسفند سال  1390اس.،
 منظور از  11تا  15سال قبل از  1396بازه زمانی اول فروردین سال
 1381الی آخر اسفند سال  1385اس.،
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 منظور از  16تا 20سال قبل از  1396بازه زمانی اول فروردین ساال
 1376الی آخر اسفند سال  1380اس.،
 -17تعااداد فااارغ التحصاایالن ) (Alumniدانشااگاه برنااده جااایزه ملاای و
بینالمللی برای دوره زمانی  1376تا :1395
 جوایز مورد نظر برای این شاخص شامل جوایز بین المللی و ملی اسا:،
جایزه نوبل ،فیلد مدال ها ،بانز توسعه اسالمی ) ،(IDBمصطفی ،خاوارزمی،
رازی ،فارابی ،فرهنگستان علاوم جهاان ساوم ) ،(TWASآیسیساکو ،جاایزه
.IAS
 لطفا مستندات جوایز بر روی سامانه بارگااری گردد.
 5سال قبل از

 6تا 10سال

 11تا  15سال

 16تا  20سال

1396

قبل از 1396

قبل از 1396

قبل از 1396

 منظور از  5سال قبل از  1396بازه زمانی اول فروردین سال 1391
الی آخر اسفند سال  1395اس.،
 منظور از  6تا  10سال قبل از  1396بازه زمانی اول فروردین سال
 1386الی آخر اسفند سال  1390اس.،
 منظور از  11تا  15سال قبل از  1396بازه زمانی اول فروردین سال
 1381الی آخر اسفند سال  1385اس.،
 منظور از  16تا  20سال قبل از  1396بازه زمانی اول فروردین سال
 1376الی آخر اسفند سال  1380اس.،
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 -18تعداد کل ثب ،اختراعات‡ :
 ثب ،اختراعات ( )Patentsمیبایس ،در یکی از پایگاههای معتبر ثب،
اختراعات ملی و بین المللی نظیر  JPO ،EPO ،USPTOو یاا نظاام ثبا،
اختراعات ایران صورت پایرد .تاریخ ثبا ،اختاراع در ایان ساوال ماورد نظار
می باشد.
 لطفا مستندات ثب ،نامهها از طریق سامانه بارگااری گردد.
1395

1394

1393

 -19تعداد کل کنفرانسها و کارگاههای بینالمللی:
 منظور کارگاه یا کنفرانسی اس ،که توساط دانشاگاه در ساطح باین
المللی سازماندهی شاده باشاد و حاداقل  5شارک ،کنناده از دانشاگاههاای
خارجی در آن شرک ،داشته باشند.
 لطفا مستندات کنفرانسها و کارگاههای بینالمللی از طریاق ساامانه
بارگااری گردد.
1395

1394

1393

 -20تعداد کل تعامالت برنامه های بین المللی عملیاتی رسمی:
 منظور از تعامالت برنامه های باین المللای ،قراردادهاای رسامی باین
دانشگاه یا موسسه پژوهشی مورد نظر و یاز موجودیا ،خاارجی بینالمللای
‡ آماری که به عنوان م ال بارای ساال  1395ارائاه میشاود ،آماار دانشاجویان در
المپیاد ها ،ثب ،اختراعات و  ...از اول فروردین  1395تا  30اسافند  1395را شاامل
میگردد .این روش شامل سالهای قبل نیز میباشد.
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اس ،که عملیاتی شده باشد .تعامالتی که در آن حداقل یز نفار دانشاجو یاا
عضو هیأت علمی مشارک ،داشته و یا از آن استفاده کرده باشد ،مانناد اعازام
بورسیه یا پایرش بورسیه ،انجام طرحهای تحقیقاتی مشترک رسامی توساط
یز یا چند عضو هیأت علمی در سطح بینالمللی ،اجرای قراردادهای رسامی
چااپ و انتشااار مجااالت و کتابهااا بااین دانشااگاهها و مؤسسااات پژوهشاای و
انجمنهای علمی بینالمللی ،عقد قراردادهای آموزشای باه منظاور دعاوت از
استادان کشورهای خارجی جه ،تدریس و نظایر آن.
 لطفا مستندات از طریق سامانه بارگااری گردد.
1395

1394

1393

 -21تعداد کل عنوان کتابهای موجود در کتابخانه های دانشگاه/موسسه در سال
:‡1395
 منظور تعداد عنوانهای خریداری ،اهدایی و مبادله شاده و موجاود
در کاال کتابخانااههای دانشااگاه (شااامل کتابخانااه مرکاازی و کتابخانااههای
دانشکدهای) فارسی ،عربی و التین بر روی هم میباشد.
 نامه تایید عدد وارد شاده توساط رئایس محتارم کتابخاناه مرکازی
دانشگاه/موسسه به عنوان مستندات بارگااری گردد.

‡ آماری که به عنوان م ال بارای ساال  1395ارائاه میشاود ،آماار دانشاجویان در
المپیاد ها ،ثب ،اختراعات و  ...از اول فروردین  1395تا  30اسافند  1395را شاامل
میگردد .این روش شامل سالهای قبل نیز میباشد.
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 -22تعداد طرحها و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه/موسسه باا یاز ساازمان
داخل کشور‡:
 منظور تعداد طرحها و قراردادهای منعقد شاده دانشگاه/موسساه باا
یز موجودی( ،دانشاگاه ،موسساه ،شارک ،،صانع ،و  )...داخال کشاور کاه
عملیاتی شده باشد.
 قرارداد منعقد شده میبایس ،به عنوان مستندات بارگااری گردد.
1395

1394

1393

 -23تعداد کل مراکز و مؤسسات تحقیقاتی‡:
 لطفا مجوز قطعی و اصولی مرکز و موسسه تحقیقااتی کاه مصاوب وزارتخاناه
مربوطه میباشد از طریق سامانه بارگااری گردد .موسسات و مراکز تحقیقااتی
مصوب هیئ ،رئیسه دانشگاه /موسسه در این سوال لحا نمی گردد.
1395

1394

1393

 بارگااری مستندات مبلغ ریالی طرح ها و قراردادهای تحقیقاتی بارای
پژوهشگاه ها/موسسات پژوهشی الزامی اس.،
 -24تعداد کل مؤسسات و شرک،های اسپینآف (:‡)Spin-off
 درخواس ،سازمانها ،صنایع و کارخانجات مبنی بر تأسایس مؤسساه

‡ آماری که به عنوان م ال برای ساال  1395ارائاه میشاود ،آماار دانشاجویان در
المپیاد ها ،ثب ،اختراعات و  ...از اول فروردین  1395تا  30اسافند  1395را شاامل
میگردد .این روش شامل سالهای قبل نیز میباشد.
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یا شرک ،در راستای اهداف و مأموری،های درخواس ،کننده با تأمین بودجاه
موردنظر .به عنوان م اال ،درخواسا ،شاهرداری یاا نیاروی انتظاامی از یاز
دانشااگاه جهاا ،تأساایس مؤسسااه بااه منظااور مطالعااه پیرامااون آساایبهای
اجتماعی ،یا درخواس ،یز کمپانی داروسازی از یز دانشگاه علوم پزشکی به
منظور انجام مطالعات درباره یز یا چند فرآورده دارویی و یا درخواسا ،یاز
صنع ،از یاز دانشاگاه باه منظاور تأسایس شارکتی در راساتای خادمات و
برنامههای صنع ،موردنظر.
 مستندات مربوطه از طریق سامانه بارگااری گردد.
1395

1394

1393

 -25تعداد کل مراکز رشد:
 منظور از مرکز رشد در این شاخص ،واحادی اسا ،کاه باه منظاور
حمای ،از کارآفرینان تحصیل کرده تأسایس مایشاود و باا ارائاه امکاناات و
تسهیالت عمومی ،زمینه پا گرفتن شرک،های جدید را فراهم میکند.
 مجوز قطعی و اصولی مرکز رشد که مصوب وزارتخانه مربوطه اسا،
به عنوان مستندات بارگااری گردد .موسساات و مراکاز رشاد مصاوب هیئا،
رئیسه دانشگاه /موسسه در این سوال لحا نمی گردد.
1395

1394

1393

 -26تعداد قطب های علمی دانشگاه /موسسه:
 منظااور از قطااب علماای نهااادی اساا ،کااه اعضااای هیااأت علماای،
دانشجویان و محققین برجسته با تمرکز بر یز یا چناد زمیناه تخصصای باه
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فعالی ،در سطح ملی ،منطقهای یاا بینالمللای مایپردازناد .ایان فعالیا،هاا
میبایس ،به تولید علام ،ارائاه خادمات  ،ناوآوری و پاساخگویی باه نیازهاای
اساسی کشور منجر گردد.
 مجوز قطعی و اصولی قطب علمی که مصوب شورای قطبهای علمای
کشور اس ،به عنوان مستندات بارگااری گردد .قطاب علمای مصاوب هیئا،
رئیسه دانشگاه /موسسه در این سوال لحا نمی گردد.
1395

1394

1393

 -27تعداد مراکز دانش بنیان دانشگاه/موسسه‡:
 منظور از شرک ،دانش بنیان موجودیتی اس ،که در راستای اهداف
توسعه اقتصاد دانش محور و تجاریسازی تولیدات علمی دانشگاه/موسساه در
حوزه فناوریهای برتر تاسیس میگردد .دانشگاه/موسسه و یاا اعضاای هیئا،
علمی دانشگاه/موسسه میبایس ،دارای مالکی ،در شرک ،دانش بنیان باشند.
 مستندات مربوطه از طریق سامانه بارگااری گردد.
 مستندات مربوط به مراکز دانش بنیان)1 :مجوز تاسیس شرک،
دانش بنیان از سوی ریاس ،و یا هیئ ،امنای دانشگاه/موسساه )2تصاویر ناام
شرک ،دانش بنیان وابسته به دانشگاه/موسسه در فایل اکسل حاوی نام کلیاه
شرک ،های دانش بنیان کشور کاه در وبگااه "کاارگروه ارزیاابی و تشاخیص
صاااالحی ،شااارک،هاااای داناااش بنیاااان و نظاااارت بااار اجااارا" باااه
‡ آماری که به عنوان م ال بارای ساال  1395ارائاه میشاود ،آماار دانشاجویان در
المپیاد ها ،ثب ،اختراعات و  ...از اول فروردین  1395تا  30اسافند  1395را شاامل
میگردد .این روش شامل سالهای قبل نیز میباشد.
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پیوست  .4لیست اسامی رابطین دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
سراسر کشور
اسامی رابطین دانشگاه های جامع
نام دانشگاه

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

محمدجواد

اصفهانی

2

مهدی

صالحی جیریایی

دانشگاه اراک

3

بهزاد

کفاش

دانشگاه اردکان

4

شیوا

علی پاشاپور

دانشگاه ارومیه

5

مرجان

شرکا

دانشگاه اصفهان

6

زهره

رضازاده

7

سیامز

طهماسبی

دانشگاه امام صادق (ع)

8

ندا

فتح اللهی

دانشگاه ایالم

9

علیرضا

لطفی

10

عبداهلل

خشنودی

11

فاطمه سادات

کریمی

12

مینا

خیری فام

13

سیده کوثر

صالحی

دانشگاه بوعلی سینا

14

مریم

شیدفر

دانشگاه بیرجند

15

رمضان

خوئینی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

16

فرخنده

موسوی زارع

17

فاطمه

جمشیدی

18

رضا

سعادت

دانشگاه تبریز

19

فریده

سعادتی

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

20

مریم

احمدی

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

21

امیر

ساالری

دانشگاه ترب ،حیدریه

22

طاهره

کیا

جامعه المصطفی العالمیه

دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه آی ،اهلل العظمی بروجردی(ره)
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بزرگمهر قائنات
دانشگاه بناب

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
دانشگاه پیام نور

دانشگاه تربی ،دبیر شهید رجائی
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نام دانشگاه

ردیف

نام

نام خانوادگی

23

علی

صفریان

24

حسین

حاج محمدی

25

مرضیه/فرح

26

روح اله

توالیی

27

علیرضا

صنیع خاتم

دانشگاه جهرم

28

مهدی

دهرامی

دانشگاه جیرف،

29

مهدی

ذوالقدر

دانشگاه حضرت معصومه (س)

30

حمیدرضا

اویسی

دانشگاه حکیم سبزواری

31

روحاله

فاتحی

دانشگاه خلیج فارس

32

معصومه

ترکی

دانشگاه خوارزمی

33

صدیقه

حاجی حسینی

34

مرتضی

ضیاء الدینی

35

زهره

بساطی

دانشگاه رازی

36

ماندانا

صابر شهرکی

دانشگاه زابل

37

سید جعفر

نبوی

دانشگاه زنجان

38

امیراحمد

نیری

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

39

مریم

کرمی

دانشگاه سمنان

40

حامد

گلزارمحسن

41

سیده سکینه

افتخاری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

42

معصومه

روحانی

دانشگاه شاهد

43

حج ،اهلل

حیدری گرم دره

44

سوزان

سالجقه

دانشگاه شهید باهنر کرمان

45

فاطمه

محبی

دانشگاه شهید بهشتی

46

مریم

یارمند

دانشگاه شهید چمران اهواز

47

معصومه

امانی اصل

دانشگاه تربی ،مدرس
دانشگاه تفرش

عموحاجی عراقی/
فخرایی نژاد

دانشگاه تهران
دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دانشگاه دامغان
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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ردیف

نام

نام خانوادگی

48

سمیه

یاری پور

49

محبوبه/نسترن

چمن پیرا/مهرزاد

50

زهرا

نادعلی پور

51

مجید

ولی زاده

حسین

آقاجان تبار عالی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری

صدیقه

وحیدی فر

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان

54

محمد

ذاکری

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

55

عبداله

وثوقی نیری

56

وجیهه

معافیان

دانشگاه فردوسی مشهد

57

محمد

بازافکن

دانشگاه فرهنگیان

58

حج ،اله

باده یان

دانشگاه فسا

59

حسنعلی

امید

دانشگاه قم

60

محسن

خاکی راوندی

61

شعیب

محمودی

62

علی

سرخی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

63

سعیده

دولخانی

دانشگاه کوثر

64

رضا

فالح مقدم

دانشگاه گرمسار

65

صدیقه

شفیعی

دانشگاه گلستان

66

فرامرز

رستمی چراتی

دانشگاه گنبد کاووس

67

شاهرخ

قوتی رودسری

دانشگاه گیالن

68

احسان

گرایی

دانشگاه لرستان

69

نصرت اهلل

غالمی فرد

دانشگاه مازندران

52
53

70

یوس

نام دانشگاه
دانشگاه شیراز
دانشگاه عالمه طباطبایی
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دانشگاه کاشان
دانشگاه کردستان

عباسپور گیالنده

دانشگاه محقق اردبیلی

71

فاطمه

طاهری

دانشگاه مراغه

72

مرضیه

کهندل

دانشگاه مالیر
70

ردیف

نام

73

مهدیه

نام دانشگاه

نام خانوادگی
جمشیدی گوهرریزی دانشگاه میبد

74

معصومه

برجی

دانشگاه نیشابور

75

سیامز

روئین

دانشگاه هرمزگان

76

رقیه

آسوده

دانشگاه والی،

77

صدیقه

شهاب الدینی

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

78

سیده آسیه

ملز حسینی

دانشگاه یاسوج

79

محمدرضا

زارع

80

بیژن

امامیپور

81

سامان

خاک سفیدی

مجتمع آموزش عالی سراوان

82

فرزانه

معتمدی نسب

مجتمع آموزش عالی گناباد

83

سمیرا

قائدمحمدی

مرکز آموزش عالی استهبان

84

روح اهلل

دانشگاه یزد
مجتمع آموزش عالی بم

شاملو دش ،پاگردی مرکز آموزش عالی اقلید

اسامی رابطین دانشگاه های علوم پزشکی
ردیف

نام

نام خانوادگی

1

فرشته

بیانلو

2

بهناز

سلما ن زاده

3

مهناز

دانشگاه
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران

حاجی محمدیان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

4

سیده فاطمه رفیعی دهکردی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

5

زهره

پرانام

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

6

می م

داستانی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

7

مریم

ساالری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8

رضا

سپهری پویا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

9

صغری

گلمغانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

حقجوی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
اصفهان

10

شقایق

جوانمرد
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نام

نام خانوادگی

دانشگاه

ردیف

خدیجه

شبانکاره

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
بوشهر

سوسن

فیضی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
زنجان

علیرضا

عمادی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
سمنان

زهره

بهاری موفق

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
همدان

15

سیده
سمیه

میرهاشمی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

16

فرزانه

جهانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

17

هدا

جهانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم

18

محمود

بابایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

19

سارا

سرچاهی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

20

بهار

ضمیران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

امیر

محمد علی
تبریزی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ترب،
حیدریه

درخشان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

11
12
13
14

21

مریم

22

السادات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی

لیال

دش ،بزرگ

24

عباس

رحمانیان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

25

معظمه

سلطانی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرف،

میترا

هاشمی

ملیحه

سهرابی وفا

مهدیه

غفاری

23

26
27
28

شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
رفسنجان
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ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

29

مجتبی

حیدری صادق

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

30

حمیرا

وحدتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

مریم

عطایی

خاطره

حنانی

مریم

دهقانی

34

نیلوفر

برهمند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

35

زهرا

بردبار زارعی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

36

عف،

ملکی فرد

37

رشیده

نیّری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

38

زهره

آذرباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مسعود

رسول آبادی

فاطمه

حسنی

فیض اله

فروغی

42

مریم

قلندری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

43

مروت

طاهری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

زهرا

فروغی

معصومه

لطیفی

31
32
33

39
40
41

44
45

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کردستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
هرمزگان
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اسامی رابطین دانشگاه های صنعتی
دانشگاه

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

مرضیه

علی آقایی

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

2

صدیقه

پیردومویی

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی کرمان

3

غالمرضا

راشد

دانشگاه صنع ،نف،

4

نسیم

موسوی

دانشگاه صنعتی اراک

5

مرتضی

برشنده

دانشگاه صنعتی ارومیه

6

نسرین

جعفری

دانشگاه صنعتی اصفهان

7

مرضیه

بعیدفر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

8

اسماعیل

هداوندی

دانشگاه صنعتی بیرجند

9

کیانوش

طافی

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

10

صاحب

خورده بین

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان

11

بتول

یوسفی

12

حیدر

وحیدی زمان

13

عباس

بهزادی کندازی

دانشگاه صنعتی سیرجان

14

الهام

شعبانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

15

شهربانو

کربالیی محمد

16

ندا

پویان

دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

17

مریم

برزگر

دانشگاه صنعتی شیراز

18

سید عبداهلل

بیکائی

دانشگاه صنعتی قم

19

علیرضا

واعظی

دانشگاه صنعتی قوچان

20

شهال

یوسفیان

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

21

اکرم

طاهری

دانشگاه صنعتی مالز اشتر

22

سیدعلیاصغر

قریشی امیری

23

محمد

صوفی

24

نرگس

25

سید حسین

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی شری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه صنعتی همدان

هوشمند همدانی دانشگاه علم و صنع ،ایران
پورعنقا

دانشگاه علم و فناوری مازندران
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دانشگاه

ردیف

نام

نام خانوادگی

26

اعظم

عاشورنیا

دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار

27

مهدی

ایرانمنش

مجتمع آموزش عالی زرند

28

الهه

حسین زاده

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

29

اعظم

موالیاری

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

اسامی رابطین پژوهشگاهها
ردیف

نام

نام خانوادگی

1

مهال

آرینپور

بنیاد دانشنامه نگاری ایران

2

پدیده

عادلوند

پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

3

شقایق

کردنوری

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

4

مریم

پاکدامن

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

5

شبنم

حق دین

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

6

محمد حسین

قربانی

7

محمد حسین

باقری فرد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

8

حمید

شریعتی

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

9

عبدالحسین

شاهوردی

پژوهشگاه رویان

10

زهرا

قراگوزلو

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

11

فلور

شایق

پژوهشگاه صنع ،نف،

12

مجید

الیاسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

13

سیدمحمد
باقر

حججی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

14

احمد

گنجی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

15

محمدرضا

نصراللهی

16
17

فاطمه
طیبه

تصویری
قمصری
سوری

دانشگاه

پژوهشگاه تربی ،بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
پژوهشگاه فضایی ایران
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
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ردیف

نام

نام خانوادگی

18

محمدحسین

صفاری

19

سپیده

سروش مهر

20

علیرضا

ناصری مالوانی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

21

مسعود

حسنی مرزونی پژوهشگاه نیرو

22

زهیر

صبوحی

23

اکرم

فصیحی آذر

24

مسعود

مقصودی

مرکز تحقیقات سیاس ،علمی کشور

25

ناصر

صادق نژاد

مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیز مراغه

26

سید علی

حسینی

موسسه پژوهشی حکم ،و فلسفه ایران

27

آزاده

انصاری

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

28

شهال

جمیلی

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

اوشا

حاتمی

سارا

ناجی طبسی

29
30

دانشگاه
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیز و زیس ،فناوری
پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشگاه هوا فضا
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

موسسه مطالعات و مدیری ،جامع و تخصصی جمعی،
کشور
مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غاایی

اسامی رابطین دانشگاه های هنر
دانشگاه

ردیف

نام

نام خانوادگی

1

ادریس

حیدرنژاد

2

منصوره

حاجی هادیان

دانشگاه هنر اصفهان

3

سوده

نگین تاجی

دانشگاه هنر تهران

4

ساره

بهرامی

دانشگاه هنر شیراز

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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