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 2021 -( 1SIRالمللی سایماگو )موسسه بینمعرفی 

 مقدمه 

سراسر  پژوهشي -علميها و موسسات بندي دانشگاه، ارزيابي و رتبه2009از سال  (SIRموسسه اسپانيايي سايماگو )

دارد. موسسه اعالم مي 6000راي حدود بندي خود را باين موسسه به صورت ساالنه نتايج رتبه. ه استجهان را آغاز نمود

در  اين نظام در ارزيابيمقاله منتشر شده در پايگاه داده اسكوپوس داشته  100بيش از  هر دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي كه

، 3، آموزش عالي2شوند. موسسات علمي و پژوهشي مورد ارزيابي به چهار دسته اصلي موسسات دولتيمينظر گرفته 

در شود. بندي شده و رتبه جهاني هر يک از آنها در ميان مجموعه اين موسسات اعالم ميتقسيم 5خصوصيو  4بهداشتي

  گزارش حاضر، رتبه هر دانشگاه صرفا در میان موسسات آموزش عالی در نظر گرفته شده است.

 هاي ارزيابیشاخص 

شوند. بندي ميوري و تاثيرات اجتماعي دستههاي نوآروه عملكرد پژوهشي، خروجيهاي ارزيابي اين نظام در سه گشاخص

در تعداد و  2018و دومين تغيير و بازنگري در سال  2015هاي اين نظام در سال نخستين تغيير و بازنگري در شاخص

فاق افتاده است. بر هاي اين نظام اتنيز سومين بازنگري در شاخص 2019است. در سال  ها اعمال گرديدهوزن شاخص

هاي ارزيابي اين نظام در عرفي شاخصايش يافته است. مشاخص افز 17شاخص به  12ها از تعداد شاخص اين اساس،

 : ادامه ارايه شده است

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

                                                           
1 Scimago Institutions Rankings 

 مانند پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران  2
 ها و موسسات آموزش عالیکلیه دانشگاه  3

 ايران مانند انستیتو پاستور  4
 .در ايران مصداق ندارد  5
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 رديف
گروه 

 شاخص
 توضیحات وزن شاخص

1 

هاي شاخص

 1پژوهشی

(50%) 

 (Scopus)داده اسكوپوس  پايگاه اطالعاتي نمايه شده درتعداد مقاالت علمي  %8 2خروجي

 %2 3الملليهاي بينهمكاري 2
در ساير  الملليتعداد مقاالت علمي مؤسسه كه با همكاري ساير مؤسسات بين

 تهيه شده است. كشورها

 %2 4مقاالت باكيفيت باال 3
مطابق ( برتر %25برتر ) مجالتدر  چاپ شده توسط يک مؤسسه تمقاال درصد

 (1Qبندي مجالت در سايماگو )رتبه

 %2 5يتعال 4
ع در اول مقاالت داراي باالترين ارجا %10درصد مقاالت علمي يک مؤسسه كه در 

ها انشگاهزمينه تحقيقاتي خود  قرار دارند. اين شاخص نمايانگر مقاالت باكيفيت د

 باشد.مي

 %5 6رهبري علمي 5
ه است. بيانگر تعداد مقاالتي است كه مؤسسه نقش اصلي را در توليد آن دارا بود

ه بعبارت ديگر اين شاخص شامل تعداد مقاالتي است كه نويسنده مسوول آن  به

   مؤسسه تعلق دارد.

 .نسبتي از مقاالت در نرخ تعالي كه مؤسسه نقش اصلي را در توليد آن دارد %8 7رهبري در نرخ تعالي 6

 %2 8استعدادهاي علمي 7
ت ، در توليد مقاالتعداد نويسندگان يک موسسه كه در بازه زماني خاص مجموع

  اند.  علمي آن موسسه نقش داشته

 %13 9تاثير نرمال شده 8

مقاالت   (Impact Factor)ضريب تاثير تاثير علمي بر مبنايميانگين نسبت 

باشد. به عنوان مثال ميدر دنيا  منتشر شده يک دانشگاه نسبت به تاثير متوسط

 درصد كمتر از ميانگين20ه براي يک دانشگاه به معناي آن است ك 8/0نسبت 

ن است آنيز به معاني  1.3جهاني به اين دانشگاه استناد صورت گرفته است. نسبت 

 باشد.بيشتر از ميانگين جهاني مي %30كه ميانگين استناد به دانشگاه 

9 
تعداد مقاالت چاپ شده 

در مجالتي غير از 

 مجالت دانشگاه

 باشد.به دانشگاه مربوطه نميمقاالت چاپ شده در مجالتي كه متعلق  3%

10 
مجالت منتشر شده 

 توسط دانشگاه
 شوند.تعداد مجالتي كه توسط دانشگاه منشر مي 3%

                                                           
1 -Research Factor 
2 -Output 
3 -International Collaboration 
4 -High Quality Publications  
5- Excellence  
6 -Scientific Leadership 
7 -Excellence with Leadership 
8 -Scientific talent pool 
9 -Normalized Impact 
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 رديف
گروه 

 شاخص
 توضیحات وزن شاخص

 %2 01دسترسي آزاد  11
هاي اهدرصد مقاالت منتشر شده در مجالت با دسترسي آزاد يا نمايه شده در پايگ

 اطالعاتي رايگان

12 
هاي شاخص

 2نوآوري

(30%) 

 %10 3رانهدانش نوآو
هاي علمي منتشر شده يک موسسه كه بر اساس پايگاه تعداد خروجي

 PATSTAT .در اختراعات به آنها استناد شده است 

 %10 4تاثير فناورانه 13
 Patentوسسه كه بر اساس پايگاه مهاي علمي يک كل خروجي ازدرصدي 

Statistical database .در اختراعات به آنها استناد شده است 

 PATSTAT تعداد اختراعات بر اساس پايگاه  %10 5اختراعات 14

هاي شاخص 15

 6اجتماعی

(30%) 

Altmetrics7 10% 

باشد )برترين مقاالت بر اساس تاثير مقاالت موسسه مي %10اين شاخص شامل 

 باشد: زء ميشده(. اين شاخص شامل دو جنرمال

PlumX Metrics  ه در سايت (: تعداد مقاالتي ك%70)با وزنPlumX 

Metrics  بيش از يكبارmention اند. مبنايشده mention هاي توييتر، سايت

 باشد. مربوطه مي ها، اخبار و نظراتفيس بوک، وبالگ

Mendeley  (: تعداد مقاالتي كه بر اساس سايت %30)با وزنMendeley   بيش

 از يک نفر آن را خوانده است.

 عداد صفحات مرتبط با آدرس اينترنتي موسسه بر اساس موتور جستجوي گوگلت %5 8اندازه صفحات وب 16

17 
هاي تعداد زيرشاخه

 9شبكه
 ahrefsهاي ارجاع شده به سايت دانشگاه بر اساس پايگاه اطالعاتي تعداد لينک 5%

گردد. به عنوان آوري ميساله منتهي به دو سال قبل از سال اعالم نتايج جمع 5ها در بازه زماني اطالعات كليه شاخص

هاي مربوط به راي شاخصاستفاده شده است. اما ب 2015-2019هاي از اطالعات سال 2020بندي سال مثال براي رتبه

 2020، از اطالعات سال 2021بندي سال راي رتبهبگردد. به عنوان مثال سنجي تنها از اطالعات سال قبل استفاده ميوب

 استفاده شده است. 

 

                                                           
1 Open Access 
2 Innovation Factor 
3 Innovative Knowledge 
4 Technological Impact 
5 Patents 
6 Societal Factor 
7 Altmetrics indicator has been calculated over the 10% documents of the institutions (best documents regarding the 

normalized impact value). 
8 Web size 
9 Number of Backlinks 
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 مورد انتشار نتايجع انوا 

دولتی،  کلیه موسسات آموزشی و پژوهشی شامل موسساتو در ميان  موسسات آموزش عالیدانشگاه در ميان  کلیرتبه  .1

 .بهداشتی و خصوصی

به اين ترتيب هر يک از اين سه گروه ها بر اساس واحد صدک:  ها در هر يک از سه گروه شاخصانشگاهجايگاه د .2

ها در اين طيف گذاري شده و جايگاه دانشگاهارزش 100تا  0وآوري و اجتماعي در طيفي بين پژوهشي، ن هايشاخص

تر باشد، آن دانشگاه از جايگاه بهتري برخورداراست(. به مشخص گرديده است )هر چه امتياز دانشگاه به صفر نزديک

ن بدان معناست كه آن دانشگاه در اعالم شود، اي 10هاي پژوهشي عنوان مثال چنانچه جايگاه دانشگاهي در شاخص

ها قرار گرفته است. با توجه به اينكه اطالعات بسيار محدود و غير قابل تفسيري از دهمين صدک آن گروه از شاخص

هاي كلي هاي ارزيابي ارايه شده است متاسفانه امكان تحليل علل و عوامل تغيير رتبهدر شاخص وضعيت هر دانشگاه

 باشد.يها ميسر نمدانشگاه

دانشگاه،  6ها بر اساس رتبه كل و رتبه در هر گروه شاخص: بر اساس اين نتايج با انتخاب حداكثر مقايسه دانشگاه .3

 موسسات آموزشی و پژوهشیها در ميان كليه موسسات امكان مقايسه آنها در رتبه كل و رتبه در هر سه گروه شاخص

 باشد. پذير ميامكان

موضوع به شرح زير  19ها را در بندي كلي، دانشگاههاي رتبهها كه مبتني بر شاخصاهدانشگ بندي موضوعيرتبه .4

  نمايد: بندي ميرتبه

 زيستيعلوم و كشاورزي 

 انسانيعلوم و هنر 

 ،مولكولي شناسيزيست و ژنتيک بيوشيمي 

 ،حسابداري و مديريت تجارت 

 شيمي 

 كامپيوتر علوم 

 دندانپزشكي 

 زمين علوم 

 ،مالي امور و سنجي اقتصاد اقتصاد 

 انرژي 

 مهندسي 

 زيست محيط علوم 

 رياضيات 

 پزشكي 

 ،داروسازي و شناسيسم داروشناسي 

 نجوم و فيزيک 

 روانشناسي 

 اجتماعي علوم 

 دامپزشكي 

 www.scimagoir.comبندي سايماگو  منبع: وب سايت نظام رتبه

 

http://www.scimagoir.com/
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  2021 تا 2015سال  کشور  از برتر جامعهای انشگاه فردوسی مشهد و دانشگاهد1جهانیرتبه : 1جدول  

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 نام دانشگاه 
2021 

 2020عملکرد نسبت به سال  رتبه

پله صعود 18 301 319 320 291 287 300 301 تهران  

پله صعود 20 403 423 434 407 385 387 401 تربیت مدرس  

پله صعود 1 506 507 510 479 477 469 463 شیراز  

نزولپله  3 507 504 507 475 467 482 480 تبريز  

پله نزول 13 522 509 509 465 405 469 455 فردوسی مشهد  

نزولپله  6 535 529 538 502 474 481 476 شهید بهشتی  

 اند.لحاظ نشدهبهداشتي و خصوصي و ساير موسسات مانند موسسات دولتي،  مدنظر قرار گرفتهها و موسسات آموزش عالي يان دانشگاهصرفا رتبه در م در رتبه جهاني. 1
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  2021و  2020 -ایران )تابع وزارت عتف(های برتر دانشگاهجهانی  رتبه: 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 2020 نام دانشگاه رديف

 301 319 تهران 1

 403 423 تربيت مدرس 2

 446 454 صنعتي شريف 3

 455 446 صنعتي اميركبير 4

 478 500 علم و صنعت ايران 5

 481 476 صنعتي اصفهان 6

 497 465 علم و فرهنگ 7

 506 507 شيراز 8

 507 504 تبريز 9

 507 488 صنعتي نوشيرواني بابل 10

 522 509 فردوسی مشهد 11

 535 529 شهيد بهشتي 12

 545 548 بع طبيعي گرگانكشاورزي و منا 13

 547 555 كاشان 14

 549 568 كردستان، سنندج 15
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 2021 -24بر اساس واحد صدک ی ارزیابیهاشاخص در های برتر ایراندانشگاهجهانی جایگاه : 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .تر باشد، آن دانشگاه از جايگاه بهتري برخورداراستهر چه امتياز دانشگاه به صفر نزديک  24

 تاثیر اجتماعی نوآوري پژوهشی هامجموع شاخص نام دانشگاه رديف

 10 45 5 13 تهران 1

 16 42 13 23 درستربيت م 2

 20 41 24 31 صنعتي شريف 3

 21 49 21 32 صنعتي اميركبير 4

 30 52 25 38 علم و صنعت ايران 5

 19 56 28 39 صنعتي اصفهان 6

 93 24 74 43 علم و فرهنگ 7

 25 65 29 46 شيراز 8

 28 63 30 46 تبريز 9

 57 62 27 46 صنعتي نوشيرواني بابل 10

 26 70 34 51 فردوسی مشهد 11

 30 62 49 56 شهيد بهشتي 12

 61 57 55 60 كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 13

 56 58 55 60 كاشان 14

 60 54 62 61 كردستان، سنندج 15
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 2021 - های برتر خاورمیانهدانشگاهرتبه جهانی : 4جدول 

رتبه در 

 خاورمیانه
 رتبه در جهان نام کشور نام دانشگاه

 138 عربستان سعودي علم و صنعت ملک عبداهللگاه دانش 1

 156 عربستان سعودي ملک عبدالعزيزدانشگاه  2

 194 عربستان سعودي دانشگاه ملک صعود 3

 227 ايران علوم پزشكي تهران دانشگاه  4

 301 ايران تهراندانشگاه  5

 337 مصر قاهرهدانشگاه  6

 354 تركيه بيلكنتدانشگاه  7

 366 ايران علوم پزشكي مشهددانشگاه  8

 368 عربستان سعودي دانشگاه نفت و معدن ملک فهد 9

 387 امارات متحده عربي دانشگاه خليفه 10

 388 ايران دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 11

 403 ايران دانشگاه تربيت مدرس 12

 416 قطر دانشگاه قطر 13

 418 ايران دانشگاه علوم پزشكي تبريز 14

 418 تركيه دانشگاه حاجت تپه 15

 522 ايران دانشگاه فردوسی مشهد 61
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 2021 -جهانهای برتر : دانشگاه5جدول 

 

 نام کشور نام دانشگاه رديف

 ايالت متحده آمريكا هاروارددانشگاه  1

 ايالت متحده آمريكا مدرسه پزشكي هاروارد 2

 چين شينگهوادانشگاه  3

 متحده آمريكاايالت  استنفورددانشگاه  4

 ايالت متحده آمريكا موسسه صنعتي ماساچوست 5

 انگلستان اكسفورددانشگاه  6

 ايالت متحده آمريكا هاپكينزجاندانشگاه  7

 ايالت متحده آمريكا ميشيگاندانشگاه  8

 انگلستان كالج لندندانشگاه  9

 چين جيانگژدانشگاه  10

 ايالت متحده آمريكا واشنگتندانشگاه  11

 چين دانشگاه آكادمي علوم چين 12

 ايالت متحده آمريكا پنسيلوانيادانشگاه  13

 چين جيوتانگ شانگهاي دانشگاه 14

 كانادا تورنتودانشگاه  15
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 یموضوع یبند: رتبه2بخش 
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 2021-بندی موضوعی دانشگاه فردوسی مشهد رتبه *ملی رتبه: 6جدول 

 تبهر عنوان حوزه موضوعی رديف

 7 زيستيكشاورزي و علوم 1

 4 انسانيهنر و علوم 2

 29 شناسي مولكوليبيوشيمي، ژنتيک و زيست 3

 6 تجارت، مديريت و حسابداري 4

 21 شيمي 5

 13 علوم كامپيوتر 6

 - دندانپزشكي 7

 18 علوم زمين 8

 6 سنجي و امور مالياقتصاد، اقتصاد 9

 16 انرژي 10

 13 مهندسي 11

 18 لوم محيط زيستع 12

 14 رياضيات 13

 44 پزشكي 14

 37 شناسي و داروسازيداروشناسي، سم 15

 13 فيزيک و نجوم 16

 5 روانشناسي 17

 7 علوم اجتماعي 18

 7 دامپزشكي 19

زشكي اند و صرفا براي رشته پزشكي و پيراپهاي  تابع وزارت عتف ايران مبنا قرار گرفتهدانشگاه 6در جدول شماره  ٭

هاي تابع وزارت بهداشت نيز مدنظر قرار (  دانشگاهشناسي و داروسازيداروشناسي، سمپزشكي، پزشكي و )دندان

 اند. گرفته
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 2021-بندی موضوعی در رتبه *برتر ایراندانشگاه  پنج: 7جدول 

 هاي برترنام دانشگاه عنوان حوزه موضوعی رديف

 مدرس تربيت تهران زيستيكشاورزي و علوم 1
كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
 گلستان شيراز

 عالمه طباطبايي فردوسي مشهد اصفهان تربيت مدرس تهران انسانيهنر و علوم 2

3 
شناسي بيوشيمي، ژنتيک و زيست

 مولكولي
 صنعتي اميركبير كردستان، سنندج تهران علم و فرهنگ تربيت مدرس

 تربيت مدرس صنعتي اميركبير صنعتي شريف صنعت ايران علم و تهران تجارت، مديريت و حسابداري 4

 گلستان صنعتي شريف ياسوج تهران صنعتي نوشيرواني بابل شيمي 5

 صنعتي اصفهان علم و صنعت ايران صنعتي اميركبير صنعتي شريف تهران علوم كامپيوتر 6

 علوم پزشكي مشهد علوم پزشكي شيراز علوم پزشكي تبريز علوم پزشكي تهران علوم پزشكي شهيدبهشتي دندانپزشكي 7

 صنعتي نوشيرواني بابل تربيت مدرس كردستان، سنندج المللي امام خمينيبين تهران علوم زمين 8

 صنعتي شريف تبريز صنعتي اميركبير تربيت مدرس تهران اقتصاد، اقتصاد سنجي و امور مالي 9

 رستانل خوارزمي صنعتي اميركبير صنعتي شريف تهران انرژي 10

 صنعتي نوشيرواني بابل صنعتي شريف علم و صنعتي ايران صنعتي اميركبير تهران مهندسي 11

 مراغه تبريز كاشان تهران ياسوج علوم محيط زيست 12

 زابل صنعتي كرمانشاه صنعتي شريف تهران صنعتي اميركبير رياضيات 13

 علوم پزشكي شيراز علوم پزشكي ايران شكي شاهدعلوم پز علوم پزشكي شهيدبهشتي علوم پزشكي تهران پزشكي 14

 علوم پزشكي مشهد علوم پزشكي تبريز علوم پزشكي تهران شناسي و داروسازيداروشناسي، سم 15
علوم پزشكي 

 شهيدبهشتي
 علوم پزشكي شيراز

 ياسوج تهرن صنعتي شريف صنعتي اصفهان صنعتي نوشيرواني بابل فيزيک و نجوم 16

 فردوسي مشهد صنعتي شاهرود تربيت مدرس تهران مه طباطباييعال روانشناسي 17

 صنعتي شريف علم و صنعت ايران تربيت مدرس گيالن تهران علوم اجتماعي 18

 شيراز تربيت مدرس تهران دامپزشكي 19
كشاورزي و منابع 

 طبيعي گيالن
 اروميه

هاي دانشگاه (شناسي و داروسازيداروشناسي، سمپزشكي، پزشكي و )دنداناند و صرفا براي رشته پزشكي و پيراپزشكي گرفتهدانشگاه برتر تابع وزارت عتف ايران مبنا قرار  7شماره  در جدول ٭

  اند.مدنظر قرار گرفته اشت نيزدتابع وزارت به
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 2021-بندی موضوعی رتبههای برتر جهان در : دانشگاه8جدول 

 کشور دانشگاه عنوان حوزه موضوعی رديف

 زيستيكشاورزي و علوم 1
دانشگاه و مركز پژوهشي 

 واخنينگن
 هلند

 اياالت متحده آمريكا هاروارد انسانيهنر و علوم 2

 اياالت متحده آمريكا هاروارد شناسي مولكوليبيوشيمي، ژنتيک و زيست 3

 كنگهنگ كنگتكنينک هنگدانشگاه پلي تجارت، مديريت و حسابداري 4

 چين لوم چينآكادمي ع شيمي 5

 چين شينگهوا علوم كامپيوتر 6

 برزيل سائوپائولو دندانپزشكي 7

 چين علوم زمين چين علوم زمين 8

 اياالت متحده آمريكا هاروارد اقتصاد، اقتصاد سنجي و امور مالي 9

 چين شينگهوا انرژي 10

 چين شينگهوا مهندسي 11

 چين شينگهوا علوم محيط زيست 12

 چين نگهواشي رياضيات 13

 اياالت متحده آمريكا هاروارد پزشكي 14

 اياالت متحده آمريكا هاروارد شناسي و داروسازيداروشناسي، سم 15

 چين شينگهوا فيزيک و نجوم 16

 اياالت متحده آمريكا هاروارد روانشناسي 17

 انگلستان آكسفورد علوم اجتماعي 18

 كااياالت متحده آمري كاليفرنيا دامپزشكي 19

 


