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گاه فردوسی مشهد -رزیی و توسعه منابعربانمه معاونت   دانش

 

       

 (2020) 1يدنبندي النظام رتبه

 

 مقدمه 
هاي عملكارد علما  دانشاگاه ارزياای در زمينا   2011از ساا  در هلند را  فعاليت خود ،يدنمركز مطالعات دانشگاه علم و فناوري ال

 ساني علمهاي یر اساس شاخصكشور،  65از حدود دانشگاه یرتر جهان را  1176اين موسس   2020در سا  جهان آغاز نموده است. 

 web of Scienceنمايا  شاده آنهاا در گايگااه اساتنادي  توليدات علم ها، تعداد انتخاب اين دانشگاه مبناي .نموده استیندي رتب 

نماي  شده در اين گايگاه استنادي  توليد علم  800حداقل  2018تا  2015ی  اين ترتيب ك  هر دانشگاه  ك  در یازه زمان  یاشد. م 

 review article, researchصارفا توليادات علما  از ناو گاردد. الز  یا  ركار اسات یندي لحاظ م را داشت  یاشد، در اين رتب 

article ها در اراي  اطالعات ها توسط اين نظا  گردآوري شده و دانشگاهكلي  اطالعات مریوط ی  دانشگاه گيرند.م  مورد محاسب  قرار

 نياز كشاور /منطقا  یار اسااس و موضاوع  حوزه 5 را درها دانشگاه ،ودخكل   یندياين نظا  عالوه یر رتب ی  اين نظا  نقش  ندارند. 

  نمايد.یندي م رتب 

 

 هاي ارزيابیشاخص 

 

 تعاريفشاخص و  گروه شاخص رديف
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 علمی تاثير

ها و : تعداد مقاالت دانشگاه یدون احتساب مقاالت منتشر شده یا همكاري ساير دانشگاه2(Pتعداد مقاالت )

 . 2015 -2018هاي الملل  در سا ها و مقاالت مشترك یينموسس 

  top 1% PP/P(3(گراستنادترين توليدات علم   %1تعداد/ سهم مقاالت دانشگاه در  2

  top 5% PP/P(4(گراستنادترين توليدات علم   %5تعداد/ سهم مقاالت دانشگاه در  3

 )PP top /P%510)گراستنادترين توليدات علم  %10تعداد/ سهم مقاالت دانشگاه در  4

 )6PP top 50%/P) گراستنادترين توليدات علم  %50تعداد/ سهم مقاالت دانشگاه در  5

 ميانگين امتياز استناد ی  توليدات علم  دانشگاه تعداد/:  )TCS /MCS (7تعداد/ ميانگين امتياز استناد 6

7 
: تعداد/ ميانگين امتياز استناد ی  توليدات علم  )MNCS/ TNCS( 8تعداد/ ميانگين نرماليزه امتياز استناد

 دانشگاه یر اساس رشت  و سا .  

                                                             
1 -Leiden Ranking 
2 -Number of publication14 
3 The number and the proportion of top 1% publications 
4 The number and the proportion of top 5% publications 
5 - The number and the proportion of top 10% publications 
6 - The number and the proportion of top 50% publications 
7 -Mean Citation Score 
8 - The total and average Normalized Citation Score 

 1پيوست  1پيوست 
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هاي همكاري

 علمی

ها و دانشگاه (: تعداد مقاالت دانشگاه یا احتساب مقاالت منتشر شده یا همكاري سايرPتعداد مقاالت )

 .2015 -2018هاي الملل  در سا ها و مقاالت مشترك یينموسس 

  P/PP collab(1(ها تعداد/ سهم مقاالت مشترك یا ساير سازمان 9

 )P/PP int collab(2تعداد/ سهم مقاالت مشترك یا ساير كشورها  10

 )P/PP industry(3تعداد/ سهم مقاالت مشترك یا صنعت  11

 km100P/PP (4(هاي جغرافياي  كوتاه تعداد/ سهم مقاالت مشترك یا مسافت 12

 km5000P/PP ( 5(هاي جغرافياي  طوالن تعداد/ سهم مقاالت مشترك یا مسافت 13

14 

مقاالت داراي 

 دسترسی آزاد

 6تعداد/ سهم مقاالت داراي دسترس  آزاد

 .7انددسترس  آزاد طالي : تعداد/ سهم مقاالت دسترس  آزادي ك  در ميالت دسترس  آزاد ی  چاپ رسيده 15

16 
تركيب : تعداد/ سهم مقاالت دسترس  آزاد ك  در ميالت داراي دسترس  محدود )ميالت  دسترس  آزاد 

 .8اندیاشند( ی  چاپ رسيدهك  یرخ  مقاالت آنها دسترس  آزاد و یرخ  از مقاالت فاقد دسترس  آزاد م 

17 
اساس سياست شوند ك  یر دسترس  آزاد یرنز: تعداد/ سهم مقاالت دسترس  آزاد ك  در ميالت  چاپ م 

 .9نشري  و ناشر یا تاخير ی  صورت دسترس  آزاد در اختيار خوانندگان قرار گيرد

18 
-Selfدسترس  آزاد سبز: تعداد/ سهم مقاالت  ك  توسط نويسنده در مخازن سازمان  رخيره شده )

Archiving10( و قایل دسترس یاشند. 

19 
یاشد. اين مقاالت دسترس  آزاد نامشخص: تعداد/ سهم مقاالت  ك  وضعيت دسترس  آزاد آنها نامشخص م 

  .11یاشندم  Web of Science databaseدر گايگاه  DOIمعموالت فاقد 

                                                             
1 - The number and the proportion of inter-institutional collaborative publications 
2 - The number and the proportion of international collaborative publications 
3 - The number and the proportion of a university’s publications that have been co-authored with one or more industrial organizations. 
4 - The number and the proportion of short distance collaborative publications  
5- The number and the proportion of long distance collaborative publications  
6- The number and the proportion of open access publications of a university 
7- P(gold OA) and PP(gold OA): The number and the proportion of gold open access publications of a university. Gold open access publications are 

publications in an open access journal. 
8- P(hybrid OA) and PP(hybrid OA). The number and the proportion of hybrid open access publications of a university. Hybrid open access publications 

are publications in a subscription journal that are open access. 
9 - P(bronze OA) and PP(bronze OA). The number and the proportion of bronze open access publications of a university. Bronze open access publications 

are publications in a journal that are open access without a license. 
1 0- P(green OA) and PP(green OA). The number and the proportion of green open access publications of a university. Green open access publications are 

publications in a journal that are also available in an open access repository. 
1 1- P(OA unknown) and PP(OA unknown). The number and the proportion of a university’s publications for which the open access status is unknown. 

These publications typically do not have a DOI in the Web of Science database. 
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 تنوع جنسيتی

 1تعداد كل نويسندگان مقاالت دانشگاه

 2تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه ی  تفكيک جنسيت 21

 . 3یاشدتعداد / سهم نويسندگان مقاالت دانشگاه ك  جنسيت آنها مشخص نم  22

23 

تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه یا جنسيت مرد، نسبت نويسندگان مقاالت یا جنسيت مرد ی  تعداد كل 

جنسيت مرد نويسندگان مقاالت و نسبت نويسندگان مقاالت یا جنسيت مرد ی  تعداد نويسندگان مقاالت یا 

 .4و زن

24 

تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه یا جنسيت زن، نسبت نويسندگان مقاالت یا جنسيت زن ی  تعداد كل 

نويسندگان مقاالت و نسبت نويسندگان مقاالت یا جنسيت زن ی  تعداد نويسندگان مقاالت یا جنسيت مرد و 

 .5زن

 

 

 موضوعی ارزيابی 

 
  دسترسا يمقااالت دارا ،هااي علما همكاري ،علم تاثير گروه  4هاي اساس شاخصهاي یر دانشگاهاين نظا ،  ع موضودر ارزيای  

 :گيرندمورد ارزيای  قرار م  ، ی  شرح زير،حوزه موضوع  5ی  تفكيک   تيتنو  جنسو  آزاد

 6گزشك  و یهداشت علو  یيو 

 7علو  زيست  و علو  زمين 

 8رياضيات و علو  كامپيوتر 

  9علو  فيزيك  و مهندس 

  10علو  اجتماع  و انسان  

مشاخص  نياز موضوع  هايوزهحهر دانشگاه در هر يک از ، سهم توليدات علم  فوق حوزه موضوع  5ها در مقايس  دانشگاهعالوه یر 

 اختصاص دارد(.  وضوع م هايحوزه)از ميموع  توليدات علم ، چ  تعداد آن ی  هر يک از  شودم 

 www.leidenranking.com سایت اصلی ليدن   منبع: 

                                                             
1- A. The total number of authorships of a university. Consider for instance a publication that has five authors, of which three report university X as their 

affiliation and two report university Y as their affiliation. This publication then yields three authorships for university X and two authorships  for 

university Y. 

2- A(MF). The number of male and female authorships of a university, that is, a university’s number of authorships for which the gender is known. 
3- A(unknown) and PA(unknown). The number of authorships of a university for which the gender is unknown and the number of authorships for which 

the gender is unknown as a proportion of a university’s total number of authorships. 

4- A(M), PA(M), and PA(M|MF). The number of male authorships of a university, the number of male authorships as a proportion of a university’s total 

number of authorships, and the number of male authorships as a proportion of a university’s number of male and female authorships. 
5- A(F), PA(F), and PA(F|MF). The number of female authorships of a university, the number of female authorships as a proportion of a university’s total 

number of authorships, and the number of female authorships as a proportion of a university’s number of male and female authorships. 
6 -Biomedical and  health sciences 
7 - Life and earth sciences 
8 - Mathematics and computer science 
9 - Physical sciences and engineering 
1 0 - Social sciences and humanities 

 

http://www.leidenranking.com/
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 شاخص  کیبه تفکمشهد  ی: رتبه دانشگاه فردوس1جدول

 وضعیت نسبت به سال گذشته رتبه در کشور وضعیت نسبت به سال گذشته رتبه در آسیا وضعیت نسبت به سال گذشته رتبه در جهان شاخص گروه شاخص

 تاثیر علمی

 ثابت 7 پله نزول 1 159 پله صعود 11 459 (مقاالت مشترکاحتساب بدون ) تعداد مقاالت

 پله نزول 5 9 پله نزول 37 169 پله نزول 69 583 لمیپراستنادترين تولیدات ع %1تعداد مقاالت دانشگاه در 

 پله نزول 2 9 پله نزول 23 173 پله نزول 34 568 پراستنادترين تولیدات علمی %5تعداد مقاالت دانشگاه در 

 پله صعود 1 8 پله نزول 1 180 پله صعود 21 576 پراستنادترين تولیدات علمی %10تعداد مقاالت دانشگاه در 

 ثابت 7 پله صعود 2 163 پله صعود 24 502 پراستنادترين تولیدات علمی %50مقاالت دانشگاه در  تعداد

همکاری 

 علمی

 ثابت 7 پله نزول 1 194 پله صعود 10 603 تعداد مقاالت

 پله نزول 1 8 پله نزول 14 234 پله نزول 20 742 هاتعداد مقاالت مشترک با ساير سازمان

 پله نزول 2 8 پله نزول 21 222 پله نزول 63 814 با ساير کشورهاتعداد مقاالت مشترک 

 ثابت 9 پله نزول 87 390 پله نزول 188 1074 تعداد مقاالت مشترک با صنعت

 ثابت 9 پله نزول 23 289 پله نزول 22 681 کیلومتر 100های جغرافیايی کمتر از تعداد مقاالت مشترک در مسافت

 ثابت 7 پله نزول 16 248 پله نزول 66 849 کیلومتر 5000های جغرافیايی بیشتر از مسافت تعداد مقاالت مشترک در

دسترسی 

 آزاد

 پله نزول 1 6 پله نزول 26 320 پله نزول 104 992 تعداد مقاالت دارای دسترسی آزاد

 پله صعود 1 6 پله نزول 81 394 پله نزول 164 1064 دسترسی آزاد طاليیتعداد مقاالت دارای 

 پله نزول 2 8 پله نزول 14 332 پله نزول 108 1025 یبیدسترسی آزاد ترکتعداد مقاالت دارای 

 پله نزول 2 6 پله نزول 21 279 پله نزول 59 887 دسترسی آزاد برنزتعداد مقاالت دارای 

 پله صعود 1 6 پله نزول 33 324 پله نزول 119 1005 دسترسی آزاد سبزتعداد مقاالت دارای 

 ثابت 4 پله نزول 1 140 پله صعود 50 329 دسترسی آزاد نامشخصتعداد مقاالت دارای 

تنوع 

 یجنسیت

 

 ثابت 7 پله صعود 1 240 پله صعود 16 677 تعداد کل نويسندگان مقاالت دانشگاه

 ثابت 7 پله نزول 6 149 پله صعود 20 558 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه به تفکیک جنسیت

 ثابت 8 پله نزول 52 377 پله نزول 37 837 باشدتعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه که جنسیت آنها مشخص نمی

 ثابت 7 پله نزول 10 144 پله صعود 10 495 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسیت مرد

 ثابت 5 پله صعود 3 163 پله صعود 1 699 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسیت زن

 اند.لحاظ نشده و پیام نور یآزاد اسالم، یعلوم پزشک یهادر رتبه کشور، رتبه دانشگاه

 2پيوست 
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 به تفکیک شاخص رانیجامع برتر ا یهادانشگاهجهانی : رتبه 2جدول 

 شهید بهشتی تبریز شیراز فردوسی مشهد تربیت مدرس تهران عنوان شاخص گروه شاخص

 تاثیر

 599 519 481 459 346 140 (مقاالت مشترکاحتساب بدون ) تعداد مقاالت

 800 762 773 583 504 278 پراستنادترين تولیدات علمی %1تعداد مقاالت در 

 668 549 625 568 481 267 پراستنادترين تولیدات علمی %5تعداد مقاالت در 

 694 546 578 576 457 233 پراستنادترين تولیدات علمی %10تعداد مقاالت در 

 621 549 528 502 382 180 پراستنادترين تولیدات علمی %50تعداد مقاالت در 

 همکاری

 694 647 622 603 433 201 تعداد مقاالت

 774 732 756 742 470 214 هاتعداد تولیدات علمی مشترک با ساير سازمان

 886 777 780 814 685 307 تعداد تولیدات علمی مشترک با ساير کشورها

 952 1100 1037 1074 922 573 تعداد تولیدات علمی مشترک با صنعت

متر از های جغرافیايی کتعداد تولیدات علمی مشترک در مسافت

 کیلومتر 100
46 144 681 872 529 365 

های جغرافیايی بیشتر تعداد تولیدات علمی مشترک در مسافت

 کیلومتر 5000از 
353 755 849 791 906 921 

 دسترسی آزاد

 1037 1066 986 922 871 521 تعداد مقاالت دارای دسترسی آزاد

 1086 1109 958 1086 871 511 دسترسی آزاد طاليیتعداد مقاالت دارای 

 1037 1061 1014 1025 856 553 دسترسی آزاد ترکیبیتعداد مقاالت دارای 

 1016 877 927 887 718 478 دسترسی آزاد برنزتعداد مقاالت دارای 

 1020 1086 994 1005 938 580 دسترسی آزاد سبزتعداد مقاالت دارای 

 505 388 380 329 92 54 دسترسی آزاد نامشخص تعداد مقاالت دارای 

 تنوع جنسیتی

 850 770 740 677 537 291 تعداد کل نويسندگان مقاالت دانشگاه

 723 667 618 558 418 209 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه به تفکیک جنسیت

تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه که جنسیت آنها مشخص 

 باشدنمی
620 762 837 912 829 942 

 671 596 551 495 370 171 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسیت مرد

 847 852 723 699 538 364 نشگاه با جنسیت زنتعداد نويسندگان مقاالت دا
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 به تفکیک شاخص رانیجامع برتر ا یهادانشگاه ری: مقاد3جدول 

 شهید بهشتی تبریز شیراز فردوسی مشهد تربیت مدرس تهران عنوان شاخص گروه شاخص

 تاثیر

 2120 2485 2743 2928 3660 6666 (مقاالت مشترکاحتساب بدون ) تعداد مقاالت

 9 10 10 16 20 44 پراستنادترين تولیدات علمی %1تعداد مقاالت در 

 72 97 79 93 118 233 پراستنادترين تولیدات علمی %5تعداد مقاالت در 

 143 205 185 186 264 527 پراستنادترين تولیدات علمی %10تعداد مقاالت در 

 939 1162 1196 1269 1702 3138 پراستنادترين تولیدات علمی %50تعداد مقاالت در 

 8267 13377 13080 12368 19235 35225 *  میانگین امتیاز استناد

 1671 2114 2112 2262 3021 5830 *  میانگین نرمالیزه امتیاز استناد

 همکاری

 3641 4007 4191 4377 6411 12130 تعداد مقاالت

 2488 2708 2596 2688 4658 9295 هاتعداد تولیدات علمی مشترک با ساير سازمان

 972 1232 1222 1156 1511 4054 تعداد تولیدات علمی مشترک با ساير کشورها

 67 31 47 40 77 215 تعداد تولیدات علمی مشترک با صنعت

های جغرافیايی کمتر از تعداد تولیدات علمی مشترک در مسافت

 کیلومتر 100
2922 1675 412 259 567 848 

های جغرافیايی بیشتر دات علمی مشترک در مسافتتعداد تولی

 کیلومتر 5000از 
2557 925 738 859 623 597 

 دسترسی آزاد

 676 586 785 779 1053 2362 تعداد مقاالت دارای دسترسی آزاد

 253 228 362 270 448 980 دسترسی آزاد طاليیتعداد مقاالت دارای 

 65 51 70 68 139 312 دسترسی آزاد ترکیبیتعداد مقاالت دارای 

 75 117 104 115 186 358 دسترسی آزاد برنزتعداد مقاالت دارای 

 545 396 594 575 709 1738 دسترسی آزاد سبزتعداد مقاالت دارای 

 130 164 169 187 407 509 دسترسی آزاد نامشخص تعداد مقاالت دارای 

 تنوع جنسیتی

 1756 8971 9669 10744 14636 27148 تعداد کل نويسندگان مقاالت دانشگاه

 6998 8068 9011 9879 13408 24953 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه به تفکیک جنسیت

تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه که جنسیت آنها مشخص 

 باشدنمی
2195 1228 865 658 903 563 

 5505 6592 7069 7846 10374 20128 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسیت مرد

 1493 1476 1942 2033 3034 4825 ويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسیت زنتعداد ن
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گاه فردوسی مشهدد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  انش

 

 

  و همکاری ریگروه تاث یهاشاخصهای برتر ایران در : وضعیت دانشگاه 4جدول

 رديف

 همکاری شاخصهای گروه شاخصهای گروه تاثیر

)بدون تعداد مقاالت

احتساب مقاالت 

 مشترک(

 %1عداد مقاالت در ت

پراستنادترين تولیدات 

 علمی

 %5تعداد مقاالت در 

پراستنادترين تولیدات 

 علمی

تعداد مقاالت در 

پراستنادترين  10%

 تولیدات علمی

 %50تعداد مقاالت در 

پراستنادترين تولیدات 

 علمی
 تعداد مقاالت

تعداد تولیدات علمی 

مشترک با ساير 

 هاسازمان

تعداد تولیدات علمی 

مشترک با ساير 

 کشورها

تعداد تولیدات علمی 

 رک با صنعتمشت

تعداد تولیدات علمی مشترک 

های جغرافیايی در مسافت

 کیلومتر 100کمتر از 

تعداد تولیدات علمی مشترک 

های جغرافیايی در مسافت

 کیلومتر 5000بیشتر از 

 تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران 1

 صنعتی اصفهان تربیت مدرس صنعتی امیر کبیر صنعتی اصفهان تربیت مدرس صنعتی امیر کبیر صنعتی امیر کبیر صنعتی امیر کبیر صنعتی امیر کبیر لصنعتی نوشیروانی باب صنعتی امیر کبیر 2

 صنعتی امیر کبیر صنعتی امیر کبیر تربیت مدرس صنعتی امیر کبیر صنعتی امیر کبیر تربیت مدرس تربیت مدرس علم و صنعت ايران علم و صنعت ايران کاشان تربیت مدرس 3

 صنعتی شريف صنعتی شريف صنعتی شريف صنعتی شريف صنعتی شريف صنعتی شريف علم و صنعت ايران صنعتی اصفهان صنعتی اصفهان صنعتی اصفهان صنعتی شريف 4

 تربیت مدرس علم و صنعت ايران شهید بهشتی تربیت مدرس هانصنعتی اصف صنعتی اصفهان صنعتی اصفهان تربیت مدرس صنعتی شريف تربیت مدرس علم و صنعت ايران 5

 شیراز شهید بهشتی علم و صنعت ايران تبريز علم و صنعت ايران علم و صنعت ايران صنعتی شريف صنعتی شريف تربیت مدرس علم و صنعت ايران صنعتی اصفهان 6

 فردوسی مشهد تبريز صنعتی اصفهان شیراز تبريز فردوسی مشهد فردوسی مشهد تبريز کاشان صنعتی شريف فردوسی مشهد 7

 علم و صنعت ايران صنعتی خواجه نصیر طوسی شیراز فردوسی مشهد فردوسی مشهد شیراز شیراز فردوسی مشهد تبريز صنعتی امیر کبیر شیراز 8

 تبريز وسی مشهدفرد فردوسی مشهد علم و صنعت ايران شیراز تبريز تبريز شیراز فردوسی مشهد فردوسی مشهد تبريز 9

 شهید بهشتی صنعتی اصفهان تبريز شهید بهشتی شهید بهشتی شهید بهشتی شهید بهشتی کاشان صنعتی نوشیروانی بابل تبريز شهید بهشتی 10

11 
صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی
 شیراز شیراز

صنعتی نوشیروانی 

 بابل

صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی

صنعتی خواجه 

 نصیر طوسی
 يزد صنعتی مالک اشتر فهاناص اصفهان اصفهان

 اصفهان کاشان شهید بهشتی شهید بهشتی شهید بهشتی اصفهان 12
صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی

صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی
 صنعتی خواجه نصیر طوسی گیالن شاهرود

 گیالن 13
صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی
 رازی گیالن گیالن گیالن سمنان سمنان

صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی
 اصفهان اهنر کرمانشهید ب

 سمنان کاشان 14
صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی

صنعتی خواجه 

 نصیر طوسی
 رازی اصفهان شهید باهنر کرمان گیالن رازی کاشان سمنان

 گیالن شیراز کاشان يزد شهید باهنر کرمان رازی اصفهان گیالن اصفهان صنعتی سهند سمنان 15
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گاه فردوسی مشهدد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  انش

 

 

 دسترسی آزاد و تنوع جنسیتی گروه  یهاشاخصتر ایران در های بر: وضعیت دانشگاه 5جدول

 ردیف

 شاخصهای گروه تنوع جنسیتی شاخصهای گروه دسترسی آزاد

تعداد مقاالت دارای 

 دسترسی آزاد

تعددداد مقدداالت دارای 

 دسترسی آزاد طاليی

تعددددداد مقدددداالت دارای 

 دسترسی آزاد ترکیبی

دسترسی تعداد مقاالت دارای 

 آزاد برنز

تعداد مقاالت دارای 

 سترسی آزاد سبزد

تعداد مقاالت دارای 

دسترسی آزاد 

 نامشخص

تعداد کل نويسدندگان 

 مقاالت دانشگاه

تعددداد نويسددندگان 

مقاالت دانشدگاه بده 

 تفکیک جنسیت

تعداد نويسندگان مقاالت 

دانشگاه که جنسیت آنها 

 باشدمشخص نمی

تعدددداد نويسدددندگان 

مقدداالت دانشددگاه بددا 

 جنسیت مرد

تعدددداد نويسدددندگان 

مقدداالت دانشددگاه بددا 

 جنسیت زن

 تهران تهران تهران نتهرا تهران تهران تهران تهران تهران تهران تهران 1

 مدرس تیترب صنعتی امیر کبیر صنعتی اصفهان صنعتی امیر کبیر صنعتی امیر کبیر مدرس تیترب فيشر یصنعت فيشر یصنعت صنعتی اصفهان صنعتی اصفهان فيشر یصنعت 2

 صنعتی امیر کبیر تربیت مدرس تربیت مدرس بیت مدرستر تربیت مدرس صنعتی امیر کبیر صنعتی اصفهان تربیت مدرس تربیت مدرس تربیت مدرس صنعتی اصفهان 3

 اصفهان یصنعت فيشر یصنعت صنعتی امیر کبیر فيشر یصنعت صنعتی اصفهان مشهد یفردوس تربیت مدرس صنعتی امیر کبیر فيشر یصنعت شیراز تربیت مدرس 4

 مشهد یفردوس علم و صنعت ايران علم و صنعت ايران ی اصفهانصنعت فيشر یصنعت شیراز شیراز تبريز صنعتی امیر کبیر علم و صنعت ايران شیراز 5

 شیراز اصفهان یصنعت فيشر یصنعت علم و صنعت ايران علم و صنعت ايران علم و صنعت ايران مشهد یفردوس مشهد یفردوس شیراز فردوسی مشهد فردوسی مشهد 6

 فيشر یصنعت مشهد یفردوس تبريز مشهد یفردوس مشهد یفردوس يزتبر شهید بهشتی صنعتی اصفهان کاشان فيشر یصنعت صنعتی امیر کبیر 7

 شهید بهشتی شیراز مشهد یفردوس شیراز شیراز صنعتی اصفهان صنعتی امیر کبیر شیراز فردوسی مشهد صنعتی امیر کبیر شهید بهشتی 8

 تبريز تبريز گیالن تبريز ريزتب فيشر یصنعت علم و صنعت ايران علم و صنعت ايران يزد شهید بهشتی علم و صنعت ايران 9

 اصفهان شهید بهشتی شیراز شهید بهشتی شهید بهشتی شهید بهشتی تبريز شهید بهشتی شهید بهشتی تبريز تبريز 10

 شهید بهشتی اصفهان اصفهان ارومیه يزد گیالن تبريز يزد اصفهان 11
صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی
 علم و صنعت ايران

 کاشان اصفهان يزد گیالن گیالن گیالن اصفهان صنعتی خواجه نصیر طوسی ايرانعلم و صنعت  گیالن يزد 12

 اصفهان زنجان شهید باهنر کرمان گیالن 13
صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی
 اصفهان

صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی

صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی
 گیالن گیالن اصفهان

14 
صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی

صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی
 کاشان کاشان شهید باهنر کرمان گیالن رازی اصفهان

صنعتی خواجه نصیر 

 طوسی
 یراز کاشان

 شهید باهنر کرمان نایس یبو عل کاشان بو علی سینا یراز رازی شهید باهنر کرمان شهید باهنر کرمان صنعتی خواجه نصیر طوسی رازی شهید باهنر کرمان 15
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گاه فردوسی مشهدد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  انش

 

 

  موضوعیحوزه  5دانشگاه فردوسی مشهد به تفکیک  جهانی تبه: ر6جدول

 علوم اجتماعی و انسانی علوم فیزیکی و مهندسی ریاضیات و علوم کامپیوتر علوم زیستی و علوم زمین  پزشکی و بهداشتیعلوم بیو شاخص گروه شاخص

 تاثیر علمی

 801 226 201 289 880 (مقاالت مشترکاحتساب بدون )تعداد مقاالت

 631 334 366 824 987 پراستنادترين تولیدات علمی %1 تعداد مقاالت دانشگاه در

 727 349 306 563 1006 پراستنادترين تولیدات علمی %5تعداد مقاالت دانشگاه در 

 777 334 351 564 1023 پراستنادترين تولیدات علمی %10تعداد مقاالت دانشگاه در 

 862 263 243 384 957 یپراستنادترين تولیدات علم %50تعداد مقاالت دانشگاه در 

 همکاری علمی

 851 384 298 424 943 تعداد مقاالت

 868 518 494 466 959 هاتعداد مقاالت مشترک با ساير سازمان

 861 624 627 523 1027 تعداد مقاالت مشترک با ساير کشورها

 1106 897 994 708 1156 تعداد مقاالت مشترک با صنعت

 727 423 314 552 785 کیلومتر 100های جغرافیايی کمتر از در مسافتتعداد مقاالت مشترک 

 821 646 640 528 1066 کیلومتر 5000های جغرافیايی بیشتر از تعداد مقاالت مشترک در مسافت

 سترسی آزادد

 968 701 657 717 1055 تعداد مقاالت دارای دسترسی آزاد  

 919 733 690 765 1076 دسترسی آزاد طاليی

 931 823 798 749 1024 دسترسی آزاد ترکیبی

 1110 491 274 642 1017 دسترسی آزاد برنز

 1003 717 644 787 1074 دسترسی آزاد سبز

 773 132 409 87 542 وضعیت دسترسی آزاد نامشخص 

 تنوع جنسیتی

 

 820 482 278 406 942 تعداد کل نويسندگان مقاالت دانشگاه

 766 296 220 354 887 ان مقاالت دانشگاه به تفکیک جنسیتتعداد نويسندگ

 676 763 495 544 1006 باشدتعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه که جنسیت آنها مشخص نمی

 745 297 215 287 860 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسیت مرد

 791 325 258 517 911 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسیت زن

 2پيوست 



 

10 

گاه فرد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  وسی مشهددانش

 

 یحوزه موضوع 5 کی( به تفکریتعداد مقاالت )گروه تاث در شاخص  رانیجامع برتر ا یهادانشگاه ی: رتبه جهان7جدول 

 شهید بهشتی تبریز شیراز فردوسی مشهد تربیت مدرس تهران حوزه موضوعینام  ردیف

 1003 997 378 880 591 578 یپزشکی و بهداشتعلوم بیو 1

 693 437 243 289 194 54 علوم زيستی و علوم زمین  2

3 

 
 203 275 315 201 247 65 رياضیات و علوم کامپیوتر

 322 231 247 226 183 63 علوم فیزيکی و مهندسی 4

 874 1032 833 801 727 506 علوم اجتماعی و انسانی 5
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گاه فرد -رزیی و توسعه منابعمعاونت ربانمه  وسی مشهددانش

 

 

 یوزه موضوعح 5 کی( به تفکریتعداد مقاالت )گروه تاث در شاخص نرایبرتر ا یدانشگاهها تی: وضع8جدول 

 علوم اجتماعی و انسانی علوم فیزیکی و مهندسی ریاضیات و علوم کامپیوتر علوم زیستی و علوم زمین  علوم بیوپزشکی و بهداشتی رتبه

 تهران تهران صنعتی امیرکبیر تهران علوم پزشکی تهران 1

 تربیت مدرس صنعتی امیرکبیر تهران تربیت مدرس یعلوم پزشکی شهیدبهشت 2

 صنعتی امیرکبیر صنعتی شریف صنعتی شریف شیراز علوم پزشکی تبریز 3

 علم و صنعت ایران علم و صنعت ایران علم و صنعت ایران صنعتی اصفهان علوم پزشکی شیراز 4

 شهدفردوسی م صنعتی اصفهان فردوسی مشهد فردوسی مشهد علوم پزشکی مشهد 5

 اصفهان تربیت مدرس شهید بهشتی تبریز علوم پزشکی اصفهان 6

 شیراز فردوسی مشهد الدین طوسیخواجه نصیرصنعتی  دانشگاه ارومیه ایران علوم پزشکی 7

 شهید بهشتی تبریز تربیت مدرس صنعتی امیرکبیر تهران  8

 صنعتی شریف شیراز صنعتی اصفهان رازی تربیت مدرس 9

 الدین طوسیخواجه نصیر کاشان تبریز علی سینابو شیراز  10

 شهید باهنر کرمان شهید بهشتی شیراز شهید بهشتی فردوسی مشهد 11

 گیالن گیالن اصفهان شهید باهنر کرمان صنعتی امیرکبیر 12

 تبریز الدین طوسیخواجه نصیرصنعتی  شهید باهنر کرمان گیالن اصفهان 13

 رازی سمنان یزد ازشهید چمران اهو صنعتی شریف 14

 بو علی سینا اصفهان سمنان اصفهان تبریز 15
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