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 2017 -( SIR1المللی سايماگو ) موسسه بينمعرفی 

 مقدمه 

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

موسسه اعالم  5000بندي خود را براي حدود  موسسه به صورت ساالنه نتايج رتبهاين . ه استجهان را آغاز نمود

 در ارزيابيمقاله منتشر شده در پايگاه داده اسكوپوس داشته  100بيش از  دارد. هر دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي كه مي

اصلي موسسات دولتي،  شوند. موسسات علمي و پژوهشي مورد ارزيابي به چهار دسته ميدر نظر گرفته  اين نظام

بندي شده و رتبه جهاني هر يک از آنها در ميان مجموعه اين موسسات اعالم  آموزش عالي، بهداشتي و خصوصي تقسيم

ها نبوده و با احتساب همه  اعالم گردد، اين رتبه صرفا در ميان دانشگاه 10شود. به عنوان مثال چنانچه رتبه دانشگاهي  مي

  موسسات اعالم شده است.

 هاي ارزيابي شاخص 

هاي  يكي از شاخص به اين ترتيببازنگري انجام داده است. هاي ارزيابي  در شاخص 2015  سالاز  اين مؤسسه

هاي  هاي پژوهشي، شاخص در سه دسته شاخص كه شاخص 12مجموع با  و در حذف (2تخصص )شاخص پژوهشي

ها و موسسات را انجام داده است.  بندي دانشگاه ارزيابي و رتبه اند، بندي شده تقسيم هاي اجتماعي نوآوري و شاخص

 هاي ارزيابي اين نظام در ادامه ارايه شده است: معرفي شاخص

 هاي پژوهشي شاخص 

 (Scopus)داده اسكوپوس  پايگاه اطالعاتي نمايه شده درتعداد مقاالت علمي  :%(8)با وزن  3خروجي .1

المللي  تعداد مقاالت علمي مؤسسه كه با همكاري ساير مؤسسات بين :%(2)با وزن  4المللي هاي بين همکاري .2

 تهيه شده است.

 

 

                                                           
1
 Scimago Institutions Rankings 

2
هاي علمي يک موسسه است. مقدار اين شاخص بين  دهنده توزيع موضوعي خروجي نشان( Specialization Indexشاخص تخصص )  

در  Giniهاي آن موسسه است. اين شاخص مطابق شاخص  دهنده پراكندگي يا تمركز موضوعي خروجي باشد كه به ترتيب نشان مي 1صفر تا 

 گردد. اقتصاد محاسبه مي

3
 Output 

4
 International Collaboration 
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مقاالت   (Impact Factor)ضريب تاثير تاثير علمي بر مبنايميانگين نسبت  :%(13)با وزن  5شده اثر نرمال .3

دانشگاه به  براي يک 8/0 نسبت باشد. به عنوان مثال ميدر دنيا  منتشر شده يک دانشگاه نسبت به تاثير متوسط

نيز به  1.3نسبت  درصد كمتر از ميانگين جهاني به اين دانشگاه استناد صورت گرفته است.20معناي آن است كه 

 باشد.  % بيشتر از ميانگين جهاني مي30معاني آن است كه ميانگين استناد به دانشگاه 

مطابق ( برتر% 25برتر ) مجالتدر  يک مؤسسهچاپ شده توسط  تمقاال درصد: %(2)با وزن  6مقاالت باكيفيت .4

 بندي مجالت در سايماگو رتبه

% اول مقاالت داراي باالترين ارجاع در 10يک مؤسسه كه در درصد مقاالت علمي : %(2)با وزن  7نرخ تعالي .5

 باشد. ها مي مقاالت باكيفيت دانشگاه . اين شاخص نمايانگرقرار دارند زمينه تحقيقاتي خود 

بيانگر تعداد مقاالتي است كه مؤسسه نقش اصلي را در توليد آن دارا بوده است. به : %(5)با وزن  8علمي رهبري .6

   آن به مؤسسه تعلق دارد.مسوول عبارت ديگر اين شاخص شامل تعداد مقاالتي است كه نويسنده 

اصلي را در توليد آن  نسبتي از مقاالت در نرخ تعالي كه مؤسسه نقش :%(13)با وزن  9رهبري در نرخ تعالي .7

 دارد.

يک موسسه كه در بازه زماني خاص، در توليد  تعداد نويسندگان مجموع :%(5)با وزن  10استعدادهاي علمي .8

  اند.   مقاالت علمي آن موسسه نقش داشته

 هاي نوآوري شاخص 

كه بر اساس پايگاه  يک موسسه منتشر شده هاي علمي خروجيتعداد : %(5)با وزن  11دانش نوآورانه .1

 PATSTAT  .در اختراعات به آنها استناد شده است 

 Patent پايگاهكه بر اساس  يک موسسههاي علمي  كل خروجي از يدرصد: %(25)با وزن  12تاثير فناورانه .2

Statistical database .در اختراعات به آنها استناد شده است 

                                                           
5
 Normalized Impact 

6
 High Quality Publications 

7
 Excellence Rate 

8
 Scientific Leadership 

9
 Excellence with Leadership 

10
 Scientific talent pool 

11
 Innovative Knowledge 

12
 Technological Impact 
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 اجتماعيهاي  شاخص 

تعداد صفحات مرتبط با آدرس اينترنتي موسسه بر اساس موتور  :%(5)با وزن  13اندازه صفحات وب .1

 جستجوي گوگل

هاي ارجاع شده به سايت دانشگاه بر اساس پايگاه  تعداد لينک :%(15)با وزن  14هاي ورودي دامنه لينك .2

 ahrefsاطالعاتي 

گردد. به عنوان  آوري مي نتايج جمعساله منتهي به دو سال قبل از سال اعالم  5ها در بازه زماني  كليه شاخصاطالعات 

هاي مربوط به  استفاده شده است. اما براي شاخص 2011-2015هاي  از اطالعات سال 2017بندي سال  مثال براي رتبه

 2016، از اطالعات سال 2017بندي سال  گردد. به عنوان مثال براي رتبه سنجي تنها از اطالعات سال قبل استفاده مي وب

  .ستاستفاده شده ا

هر شود. به اين ترتيب  ها نيز اعالم مي ها در هر گروه از شاخص كلي هر دانشگاه، جايگاه دانشگاه  عالوه بر اعالم رتبه

گذاري شده و جايگاه  ارزش 100تا  0در طيفي بين  پژوهشي، نوآوري و اجتماعي  هاي يک از اين سه گروه شاخص

تر باشد از جايگاه بهتري برخوردارند(. به عنوان  چه به صفر نزديکها در اين طيف مشخص گرديده است )هر  دانشگاه

اعالم شود، اين بدان معناست كه آن دانشگاه در دهمين  10هاي پژوهشي  مثال چنانچه جايگاه دانشگاهي در شاخص

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

ها  هاي كلي دانشگاه هاي ارزيابي ارايه شده است متاسفانه امكان تحليل علل و عوامل تغيير رتبه در شاخص  هر دانشگاه

 باشد. ميسر نمي

 

 www.scimagoir.comبندي سايماگو   منبع: وب سايت نظام رتبه
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 Web size 
14

 Domain’s inbound links 

http://www.scimagoir.com/
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جداولفهرست   

 2 2017تا  2010های برتر جامع کشور  از سال  رتبه جهانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه: 1جدول 

 3 2017 -های برتر ايران دانشگاهجايگاه : 2جدول 

 4 2017 -بر اساس واحد صدک ی ارزيابیها شاخص در های برتر ايران دانشگاهجهانی جايگاه : 3جدول 

 5 2017 -خاورميانه های برتر  : دانشگاه4جدول 

 6 2017- ی ارزيابی بر اساس واحد صدکها شاخصهای برتر خاورميانه  دانشگاهجهانی جايگاه : 5جدول 

 7 2017 -جهانهای برتر  : دانشگاه6جدول 

 8 2017-بر اساس واحد صدک های ارزيابی های برتر جهان در شاخص دانشگاه: جايگاه جهانی 7جدول 
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  2017تا  2010های برتر جامع کشور  از سال  رتبه جهانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه: 1جدول  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 نام دانشگاه 

2017 

 رتبه
به ت نسبعملکرد 

 2016سال 

پله صعود 29 366 395 400 413 435 491 544 596 تهران  

پله صعود 20 469 489 504 490 530 581 637 677 تربيت مدرس  

پله صعود 82 490 572 558 575 609 661 697 732 فردوسي مشهد  

پله صعود 33  552 585 583 598 626 669 700 720 تبريز  

پله صعود 10 562 572 566 572 599 641 675 709 شيراز  

پله نزول 15  599 584 579 590 620 670 713 753 شهيد بهشتي  
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 2017 -های برتر ايران دانشگاهجايگاه : 2جدول 

 

 

 

 

 رتبه در جهان رتبه در خاورميانه رتبه در كشور نام دانشگاه رديف

 366 9 1 تهران 1

 404 10 2 علوم پزشكي تهران 2

 469 14 3 تربيت مدرس 3

 473 15 4 صنعتي شريف 4

 475 16 5 صنعتي امير كبير 5

 490 19 6 فردوسي مشهد 6

 503 22 7 علم و صنعت ايران 7

 508 23 8 صنعتي اصفهان 8

 509 25 9 علوم پزشكي شهيدبهشتي 9

 526 28 10 علوم پزشكي تبريز 10

 548 34 11 آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 11

 552 36 12 تبريز 12

 559 38 13 شهيد بهشتي 13

 562 41 14 شيراز 14

 575 45 15 مشهد علوم پزشكي 15

 581 50 16 ياسوج 16

 584 53 17 اصفهان علوم پزشكي 17

 585 55 18 صنعتي نوشيرواني بابل 18

 586 57 19 كاشان 19

 587 58 20 شهركرد پزشكيعلوم  20
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 2017 -بر اساس واحد صدک ی ارزيابیها شاخص در های برتر ايران دانشگاهجهانی جايگاه : 3جدول 

 ها مجموع شاخص نام دانشگاه رديف
هاي  شاخص

 پژوهشي

هاي  شاخص

 نوآوري

 هاي شاخص

 تاثير اجتماعي 

 5 33 7 12 تهران 1

 17 29 9 14 علوم پزشكي تهران 2

 11 37 13 20 تربيت مدرس 3

 14 49 12 20 صنعتي شريف 4

 33 52 11 21 صنعتي امير كبير 5

 1 55 22 23 فردوسي مشهد 6

 7 60 14 25 علم و صنعت ايران 7

 13 49 16 26 صنعتي اصفهان 8

 92 52 25 26 علوم پزشكي شهيدبهشتي 9

 2 40 34 30 علوم پزشكي تبريز 10

 41 58 21 35 علوم و تحقيقاتآزاد اسالمي واحد  11

 33 56 22 36 تبريز 12

 7 61 30 38 شهيد بهشتي 13

 32 62 23 39 شيراز 14

 9 58 40 43 مشهد علوم پزشكي 15

 39 70 28 46 ياسوج 16

 15 60 39 47 اصفهان علوم پزشكي 17

 40 80 25 47 صنعتي نوشيرواني بابل 18

 16 67 37 48 كاشان 19

 48 91 24 48 شهركرد پزشكيعلوم  20
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 2017 - های برتر خاورميانه : دانشگاه4جدول 

 رتبه در جهان نام كشور نام دانشگاه رديف

 231 عربستان سعودي ملک عبدالعزيزدانشگاه  1

 284 عربستان سعودي علم و صنعت ملک عبداهللدانشگاه  2

 289 عربستان سعودي ملک خالددانشگاه  3

 366 ايران تهراندانشگاه  4

 404 ايران علوم پزشكي تهران دانشگاه  5

 427 تركيه بيلكنتدانشگاه  6

 443 مصر قاهرهدانشگاه  7

 469 ايران تربيت مدرس دانشگاه  8

 473 ايران صنعتي شريفدانشگاه  9

 475 ايران صنعتي اميركبيردانشگاه  10

 476 لبنان دانشگاه آمريكايي بيروت 11

 489 تركيه صنعتي خاورميانهدانشگاه  12

 490 ايران دانشگاه فردوسي مشهد 13

 491 تركيه استانبولدانشگاه    14

 502 مصر الكساندرادانشگاه  15

 503 ايران علم و صنعت ايران 16

 508 ايران صنعتي اصفهان 17

 508 تركيه صنعتي استانبول 18

 509 ايران علوم پزشكي شهيدبهشتي 19

 510 عربستان سعودي و معدن ملک فهد نفتدانشگاه  20



 

 

 

 2017- بر اساس واحد صدک ی ارزيابیها شاخصهای برتر خاورميانه  دانشگاهجهانی جايگاه : 5جدول 

 ها مجموع شاخص نام دانشگاه رديف
هاي  شاخص

 پژوهشي

هاي  شاخص

 نوآوري

 هاي شاخص

 تاثير اجتماعي 

 1 15 5 6 ملک عبدالعزيزدانشگاه  1

 5 8 9 8 علم و صنعت ملک عبداهللدانشگاه  2

 76 13 6 8 ملک خالددانشگاه  3

 5 33 7 12 تهراندانشگاه  4

 17 29 9 14 علوم پزشكي تهران دانشگاه  5

 1 23 28 16 بيلكنتدانشگاه  6

 13 29 12 17 قاهرهدانشگاه  7

 11 37 13 20 تربيت مدرس دانشگاه  8

 14 49 12 20 صنعتي شريفدانشگاه  9

 33 52 11 21 صنعتي اميركبيردانشگاه  10

 1 44 27 21 دانشگاه آمريكايي بيروت 11

 4 37 18 23 صنعتي خاورميانهدانشگاه  12

 1 55 22 23 فردوسي مشهددانشگاه  13

 3 41 18 23 استانبولدانشگاه  14

 2 39 27 25 دانشگاه الكساندرا 15

 7 60 14 25 علم و صنعت ايران 16

 13 49 16 26 صنعتي اصفهان 17

 6 46 18 26 صنعتي استانبول 18

 2 52 25 26 علوم پزشكي شهيدبهشتي 19

 31 32 20 27 دانشگاه نفت و معدن ملک فهد 20

 

 

 

 

 



 

 

 2017 -جهانهای برتر  : دانشگاه6جدول 

ها نبوده و با احتساب همه موسسات )موسسات دولتي، آموزش عالي، بهداشتي و  اين رتبه صرفا در ميان دانشگاه .1

 باشد.   مي (خصوصي

 

 

 1رتبه در جهان نام كشور دانشگاهنام  رديف

 3 ايالت متحده آمريكا هاروارددانشگاه  1

 6 ايالت متحده آمريكا استنفورددانشگاه  2

 8 ايالت متحده آمريكا موسسه صنعتي ماساچوست 3

 9 ايالت متحده آمريكا هاپكينز جاندانشگاه  4

 12 ايالت متحده آمريكا ميشيگاندانشگاه  5

 13 انگلستان اكسفورددانشگاه  6

 14 كانادا تورنتودانشگاه  7

 15 چين شينگهوادانشگاه  8

 17 ايالت متحده آمريكا انجلس كاليفرنيا، لسدانشگاه  9

 18 ايالت متحده آمريكا واشنگتندانشگاه  10

 21 ايالت متحده آمريكا پنسيلوانيادانشگاه  11

 22 چين پكندانشگاه  12

 23 چين جيانگژدانشگاه  13

 24 ايالت متحده آمريكا ديگو كاليفرنيا، سندانشگاه  14

 26 انگلستان كالج لندندانشگاه  15

 27 انگلستان كمبريجدانشگاه  16

 28 ايالت متحده آمريكا كاليفرنيا، بركليدانشگاه  17

 30 ايالت متحده آمريكا كرنلدانشگاه  18

 31 متحده آمريكا ايالت كاليفرنيا، سن فرانسيسكودانشگاه  19

 31 ژاپن توكيودانشگاه  20



 

 

 

 2017-بر اساس واحد صدک های ارزيابی شاخص درهای برتر جهان  دانشگاه: جايگاه جهانی 7جدول 

 ها مجموع شاخص نام دانشگاه رديف
هاي  شاخص

 پژوهشي

هاي  شاخص

 نوآوري

 هاي شاخص

 تاثير اجتماعي 

 10 1 1 1 هاروارددانشگاه  1

 20 1 1 1 استنفورددانشگاه  2

 4 1 1 1 موسسه صنعتي ماساچوست 3

 24 1 1 1 هاپكينز جاندانشگاه  4

 18 1 1 1 ميشيگاندانشگاه  5

 29 1 1 1 اكسفورددانشگاه  6

 39 1 1 1 تورنتودانشگاه  7

 32 1 1 1 شينگهوادانشگاه  8

 38 1 1 1 انجلس كاليفرنيا، لسدانشگاه  9

 29 1 1 1 واشنگتندانشگاه  10

 17 1 1 1 پنسيلوانيادانشگاه  11

 25 1 1 1 پكندانشگاه  12

 15 1 1 1 جيانگژدانشگاه  13

 26 1 1 1 ديگو كاليفرنيا، سندانشگاه  14

 18 1 1 1 كالج لندندانشگاه  15

 20 1 1 1 كمبريجدانشگاه  16

 23 1 1 1 كاليفرنيا، بركليدانشگاه  17

 21 1 1 1 كرنلدانشگاه  18

 29 1 1 1 كاليفرنيا، سن فرانسيسكودانشگاه  19

 98 4 1 1 توكيودانشگاه  20

 

 


