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  SIR1 (- 2014(المللی سایماگو  بین موسسه

 مقدمه  

 تحقیقاتیها و موسسات  دانشگاه پژوهشیبندي  و رتبه ، ارزیابی2009از سال  )SIR(موسسه اسپانیایی سایماگو 

سال، بیش از هر که میزان تولیدات علمی آن در  تحقیقاتیدانشگاه یا موسسه هر . ه استسراسر جهان را آغاز نمود

  .شوند میدر نظر گرفته  این نظام در ارزیابیمقاله بر اساس پایگاه داده اسکوپوس باشد  100

بندي  این مؤسسه در رتبه. ارزیابی نموده استرا  تحقیقاتی هو موسس  دانشگاه 5000 حدود 2014این موسسه در سال 

عالوه بر اضافه شدن یک به این ترتیب . بازنگري انجام داده است و نحوه ارائه نتایج، ها در شاخص سال جاري خود

را نیز به مجموعه  سنجی وبو  نوآوريهاي  شاخص، )استعدادهاي علمی شاخص( پژوهشیشاخص جدید 

کلیه اطالعات  .بندي را انجام داده است این ارزیابی و رتبه ،شاخص 13هاي خود اضافه کرده و در مجموع با  شاخص

از اطالعات سال  تنها سنجی به وب هاي مربوط شاخصبراي و  بوده 2008-2012هاي  مربوط به سالها  شاخص

در   گردید، بر خالف سال گذشته که رتبه موسسات صرفا در سه شاخص پژوهشی اعالم می. استفاده شده است 2012

  . اعالم شده است 2012تا  2007هاي  و براي سال ها رتبه موسسات در کلیه شاخص  ،2014سال نتایج 

 هاي ارزیابی شاخص  

 هاي پژوهشی شاخص  

 (Scopus)تعداد مقاالت علمی منتشر شده بر مبناي بانک داده اسکوپوس  :2خروجی .1

 .تهیه شده است المللی بینمؤسسات سایر نسبتی از خروجی مؤسسه که با همکاري  :3المللی هاي بین همکاري .2

مقاالت منتشر شده یک   (Impact Factor)ضریب تاثیر تاثیر علمی بر مبنايمیانگین نسبت  :4شده اثر نرمال .3

دانشگاه به معناي آن است که  براي یک 8/0 نسبت به عنوان مثال. باشد میدر دنیا  دانشگاه نسبت به تاثیر متوسط

 .درصد کمتر از میانگین جهانی به این دانشگاه استناد صورت گرفته است20

بندي  مطابق رتبه) برتر% 25(برتر  مجالتدر  چاپ شده توسط یک مؤسسه تمقاال درصد: 5مقاالت باکیفیت .4

 مجالت در سایماگو

 

  

                                                           
1
 Scimago Institutions Rankings 

2
 Output 

3
 International Collaboration 

4
 Normalized Impact 

5
 High Quality Publications 
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مقدار این شاخص بین . هاي علمی یک موسسه است دهنده توزیع موضوعی خروجی نشان :6شاخص تخصص .5

این . هاي آن موسسه است دهنده پراکندگی یا تمرکز موضوعی خروجی باشد که به ترتیب نشان می 1صفر تا 

 .گردد در اقتصاد محاسبه می Giniشاخص مطابق شاخص 

اول مقاالت داراي باالترین ارجاع در زمینه تحقیقاتی % 10یک مؤسسه که در درصد مقاالت علمی : 7نرخ تعالی .6

 .قرار دارند خود 

به عبارت دیگر . بیانگر تعداد مقاالتی است که مؤسسه نقش اصلی را در تولید آن دارا بوده است: 8علمی رهبري .٧

   .این شاخص شامل تعداد مقاالتی است که نویسنده آن به مؤسسه تعلق دارد

 .نسبتی از مقاالت در نرخ تعالی که مؤسسه نقش اصلی را در تولید آن دارد :9رهبري در نرخ تعالی .٨

یک موسسه که در بازه زمانی خاص، در تولید مقاالت علمی آن  تعداد نویسندگان مجموع :10استعدادهاي علمی .٩

  .  اند موسسه نقش داشته

 هاي نوآوري شاخص 

 Patent Statisticalهبر اساس پایگاکه  یک موسسه منتشر شده علمیهاي  خروجیتعداد : 11دانش نوآورانه .1

database  به عنوان اختراع ثبت شده است. 

 Patent Statistical پایگاهکه بر اساس  یک موسسههاي علمی  کل خروجی از يدرصد :12تاثیر فناورانه .2

database به عنوان اختراع ثبت شده است. 

 سنجی هاي وب شاخص 

 تعداد صفحات مرتبط با آدرس اینترنتی موسسه بر اساس موتور جستجوي گوگل :13وب اندازه صفحات .1

 ahrefsبر اساس پایگاه اطالعاتی  هاي ارجاع شده به سایت دانشگاه تعداد لینک :14هاي ورودي دامنه لینک .2

 www.scimagoir.comبندي سایماگو   وب سایت نظام رتبه: منبع

                                                           
6
 Specialization Index 

7
 Excellence Rate 

8
 Scientific Leadership 

9
 Excellence with Leadership 

10
 Scientific talent pool 

11
 Innovative Knowledge 

12
 Technological Impact 

13
 Web size 

14
 Domain’s inbound links 
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  رتبه ملي و جهاني دانشگاه فردوسي مشهد به تفكيك شاخص: ۱جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
   هاي تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رتبه دانشگاه در میان دانشگاه *

   رتبه دانشگاه در میان موسسات و مراکز آموزش عالی جهان * *

  

  

 **یرتبه جهان *ملیرتبه  عنوان شاخص  گروه شاخص  ردیف

1  

  پژوهشی

 669 7  خروجی

 1884 18  المللی هاي بین همکاري  2

 1574 31 اثر نرمال شده  3

 2048 32  مقاالت باکیفیت  4

 2582 41  شاخص تخصص  5

 1951 35  نرخ تعالی  6

 611 18  رهبري علمی  7

 1386 29  رهبري در نرخ تعالی  8

 659 7  استعدادهاي علمی  9

10  
  نوآوري

 1013 6  دانش نوآورانه

 1746 10  تاثیر فناورانه  11

12  
  سنجی وب

 357 2  اندازه صفحات وب

 1289 11  هاي ورودي دامنه لینک  13
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  هاي پژوهش بر اساس شاخص ) تحقيقات و فناوري تابع وزارت علوم،(  هاي برتر ايران بندي دانشگاه رتبه: ۲جدول 

  خروجی  رتبه
هاي  همکاري

  المللی بین
  رهبري علمی  نرخ تعالی  شاخص تخصص  مقاالت باکیفیت  اثر نرمال شده

رهبري در نرخ 

  تعالی

استعدادهاي 

  علمی

  تهران  1
تحصیالت تکمیلی 

  علوم پایه زنجان
  صنعتی شیراز

تحصیالت تکمیلی 

  علوم پایه زنجان
  صنعت نفت

تربیت معلم شهید 

  رجایی
  تهران  کاشان  علم و صنعت ایران

  صنعتی شریف  یاسوج  بوعلی سینا  صنعتی شیراز  حکیم سبزواري  صنعتی اصفهان  کاشان  حکیم سبزواري  صنعتی شریف  2

  صنعتی امیرکبیر  صنعتی شیراز  صنعتی اصفهان  کاشان  صنعتی شیراز  صنعتی سهند  یاسوج  صنعتی اصفهان  صنعتی امیرکبیر  3

  کردستان، سنندج  تربیت مدرس  4
صنعتی نوشیروانی 

  بابل
  صنعتی شریف

تحصیالت تکمیلی 

  علوم پایه زنجان

صنعتی نوشیروانی 

  بابل

 تربیت معلم

  آذربایجان

صنعتی نوشیروانی 

  بابل
  تربیت مدرس

5  
علم و صنعت 

  ایران
  صنعتی شیراز  سمنان  یزد

صنعتی نوشیروانی 

  بابل
  یاسوج

صنعتی نوشیروانی 

  بابل
  علم و صنعت ایران  یزد

  شیراز  صنعتی امیرکبیر  گیالن  یزد  تربیت مدرس  شیراز  صنعتی اصفهان  صنعت نفت  شیراز  6

  صنعتی امیرکبیر  علوم پایه دامغان  رازي  صنعتی امیرکبیر  صنعتی شریف  فردوسی مشهد  7
سیستان و 

  بلوچستان
  فردوسی مشهد  صنعتی اصفهان

  شهیدبهشتی  8
تربیت معلم 

  آذربایجان

تحصیالت 

تکمیلی علوم پایه 

  زنجان

  صنعتی سهند  صنعتی اصفهان  یاسوج  بوعلی سینا
تحصیالت تکمیلی 

  علوم پایه زنجان
  شهید بهشتی

  یزد  صنعتی سهند  صنعتی اصفهان  9
تربیت معلم 

  آذربایجان
  علم و صنعت ایران

تحصیالت تکمیلی 

  علوم پایه زنجان
  صنعتی اصفهان  علم و صنعت ایران  شیراز

10  
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی
  دانشگاه یاسوج

علم و صنعت 

  ایران
  تبریز  بوعلی سینا  کاشان  علم و صنعت ایران  صنعتی سهند  تربیت مدرس
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  هاي نوآوري بر اساس شاخص) تحقيقات و فناوري تابع وزارت علوم،( ايران هاي برتر  بندي دانشگاه رتبه: ۳جدول 

  تاثیر فناورانه  دانش نوآورانه  رتبه

  حکیم سبزواري  تربیت مدرس  1

  کردستان، سنندج  تهران  2

  شاهد  صنعتی شریف  3

  کاشان  صنعتی امیرکبیر  4

  صنعتی اصفهان  صنعتی اصفهان  5

  صنعتی شریف  فردوسی مشهد  6

  تربیت مدرس  علم و صنعت ایران  7

  صنعتی سهند  شیراز  8

  یزد  اصفهان  9

  فردوسی مشهد  شاهد  10
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  سنجي هاي وب بر اساس شاخص) تحقيقات و فناوري تابع وزارت علوم،( ايران  هاي برتر بندي دانشگاه رتبه: ۴جدول 

  هاي ورودي دامنه لینک  اندازه صفحات وب  رتبه

  صنعتی شریف  صنعتی شریف  1

  تربیت مدرس  فردوسی مشهد  2

  تهران  تهران  3

  صنعتی اصفهان  تربیت مدرس  4

  علم و صنعت ایران  شیراز  5

  المللی امام خمینی بین  کاشان  6

  تبریز  صنعتی اصفهان  7

  ارومیه  تبریز  8

  صنعتی شیراز  صنعتی سهند  9

  شهیدبهشتی  الزهرا  10
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  )ترتيب برحسب شاخص خروجي( به تفكيك هر شاخص) تحقيقات و فناوري تابع وزارت علوم،( ايران  هاي برتر امتياز دانشگاه: ۵جدول 

  نام دانشگاه  ردیف

  سنجی هاي وب شاخص  هاي نوآوري شاخص  هاي پژوهشی شاخص

  خروجی
هاي  همکاري

  المللی بین

اثر نرمال 

  شده

مقاالت 

  باکیفیت

شاخص 

  تخصص
  رهبري علمی  نرخ تعالی

رهبري در 

  نرخ تعالی

استعدادهاي 

  علمی

دانش 

  نوآورانه

تاثیر 

  فناورانه

اندازه 

صفحات 

  وب

هاي  دامنه لینک

  ورودي

  0.08  0.17  1.22  1.27  8.26 19.71 66.81 16.73 24.00 26.42 5.22 20.35  6.78  تهران 1

  0.12  0.52  2.27  1.22  3.79 29.02 74.11 22.86 30.40 34.64 6.27 22.52 3.87  صنعتی شریف 2

  0.02  0.02  1.40  0.73  3.74 35.06 73.86 24.83 28.66 28.79 6.76 14.26  3.70  صنعتی امیرکبیر 3

  0.08  0.09  2.15  1.27  3.63 23.47 70.10 17.04 42.14 28.99 5.54 16.05 3.50  تربیت مدرس 4

  0.05  0.04  1.05  0.44  3.02 32.78 79.95 23.30 38.16 28.76 6.41 13.73 3.01  علم و صنعت ایران 5

  0.02  0.09  0.81  0.29  2.40 23.78 75.41 18.37 7.43 33.27 5.38 19.13 2.20  شیراز 6

  0.03  0.46  1.63  0.54  2.39 16.41 71.92 12.47 2.89 21.99 4.50 17.67 2.08  فردوسی مشهد 7

  0.04  0.02  0.76  0.24  2.25 19.90 64.57 15.58 16.80 23.12 5.13 16.78 2  بهشتی شهید 8

  0.06  0.07  2.33  0.73  2.04 34.30 77.71 24.41 10.04 38.75 4.02 25.24 1.97  صنعتی اصفهان 9

10 
صنعتی خواجه 

  نصیرالدین طوسی
1.69 16.17 5.67 24.57 36.76 18.70 74.02 25.56 1.69  0.10  0.41  0.01  0.01  

  


