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 6  2020تا  2014هاي برتر جامع كشور  از سال  رتبه جهاني دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه: 1جدول 
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 9  2020 - در ميان موسسات آموزش عاليهاي برتر خاورميانه  دانشگاهرتبه جهاني : 4جدول 

 10  2020-  ي ارزيابي بر اساس واحد صدكها شاخصهاي برتر خاورميانه  دانشگاهجهاني جايگاه : 5جدول 
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 SIR1 (- 2020المللي سايماگو ( بين موسسهمعرفي 

 مقدمه  
سراسر  پژوهشي -علميها و موسسات  دانشگاهبندي  و رتبه ، ارزيابي2009از سال  )SIRموسسه اسپانيايي سايماگو (

اعالم موسسه  6000براي حدود بندي خود را  اين موسسه به صورت ساالنه نتايج رتبه. ه استجهان را آغاز نمود
 در ارزيابيمقاله منتشر شده در پايگاه داده اسكوپوس داشته  100بيش از  هر دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي كه .دارد مي

، 2موسسات دولتي اصلي چهار دستهموسسات علمي و پژوهشي مورد ارزيابي به شوند.  ميدر نظر گرفته  اين نظام
آنها در ميان مجموعه اين موسسات  رتبه جهاني هر يك ازبندي شده و  تقسيم 5و خصوصي 4، بهداشتي3آموزش عالي

   در گزارش حاضر، رتبه هر دانشگاه صرفا در ميان موسسات آموزش عالي در نظر گرفته شده است.شود.  اعالم مي

 هاي ارزيابي شاخص 

بندي  اجتماعي دستهتاثيرات نوآوري و هاي  خروجيپژوهشي،  عملكرد ارزيابي اين نيز در سه گروههاي  شاخص
در  2018و دومين تغيير و بازنگري در سال  2015هاي اين نظام در سال  نخستين تغيير و بازنگري در شاخصشوند.  مي

هاي اين نظام اتفاق افتاده  گري در شاخصبازننيز سومين  2019است. در سال   ها اعمال گرديده تعداد و وزن شاخص
شاخص جديد به گروه  4شاخص افزايش يافته است.  17شاخص به  12ها از  خصاست. بر اين اساس، تعداد شا

هاي قبلي اين گروه را نيز تغيير داده است. همچنين  هاي پژوهشي اضافه شده است كه وزن برخي از شاخص شاخص
هاي ارزيابي اين نظام در ادامه ارايه  عرفي شاخصاجتماعي اضافه شده است. م هاي يك شاخص نيز به گروه شاخص

  : شده است
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                            
1 Scimago Institutions Rankings 

  مانند پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران  2
  ها و موسسات آموزش عالي كليه دانشگاه  3
  ايران مانند انستيتو پاستور  ٤
  .ندارددر ايران مصداق   ٥
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  توضيحات  وزن  شاخص  گروه شاخص  رديف
1 

هاي  شاخص
  1پژوهشي

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

در ساير  المللي تعداد مقاالت علمي مؤسسه كه با همكاري ساير مؤسسات بين  %2 3المللي هاي بين همكاري  2
  تهيه شده است. كشورها

مطابق ) برتر% 25برتر ( مجالتدر  چاپ شده توسط يك مؤسسه تمقاال درصد  %2  4باال مقاالت باكيفيت  3
  )Q1بندي مجالت در سايماگو ( رتبه

  %2  5تعالي  4
% اول مقاالت داراي باالترين ارجاع در 10در  درصد مقاالت علمي يك مؤسسه كه

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

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

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

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

تعداد نويسندگان يك موسسه كه در بازه زماني خاص، در توليد مقاالت  مجموع  %2  8استعدادهاي علمي  7
   اند.   علمي آن موسسه نقش داشته

  %13  9تاثير نرمال شده  8

مقاالت   (Impact Factor)ضريب تاثير تاثير علمي بر مبنايميانگين نسبت 
مثال باشد. به عنوان  ميدر دنيا  منتشر شده يك دانشگاه نسبت به تاثير متوسط

درصد كمتر از ميانگين 20براي يك دانشگاه به معناي آن است كه  8/0نسبت 
نيز به معاني آن است  1,3جهاني به اين دانشگاه استناد صورت گرفته است. نسبت 

  باشد. % بيشتر از ميانگين جهاني مي30كه ميانگين استناد به دانشگاه 

9  
 تعداد مقاالت چاپ شده

در مجالتي غير از 
  مجالت دانشگاه

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

مجالت منتشر شده   10
  توسط دانشگاه

  شوند. تعداد مجالتي كه توسط دانشگاه منشر مي  3%

هاي  درصد مقاالت منتشر شده در مجالت با دسترسي آزاد يا نمايه شده در پايگاه  %2  010 دسترسي آزاد  11
  اطالعاتي رايگان

                                                            
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 
10 Open Access 
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  توضيحات  وزن  شاخص  گروه شاخص  رديف

12  
هاي  شاخص

 1نوآوري

  

هاي علمي منتشر شده يك موسسه كه بر اساس پايگاه  تعداد خروجي  %10  2دانش نوآورانه
 PATSTAT .در اختراعات به آنها استناد شده است  

 Patentهاي علمي يك موسسه كه بر اساس پايگاه  كل خروجي ازدرصدي   %10  3تاثير فناورانه  13

Statistical database .در اختراعات به آنها استناد شده است  
  PATSTAT تعداد اختراعات بر اساس پايگاه   %10  4اختراعات 14

15  
هاي  شاخص

  5اجتماعي

Altmetrics6  10%  

بر اساس تاثير باشد (برترين مقاالت  موسسه مي مقاالت% 10اين شاخص شامل 
  باشد:  شده). اين شاخص شامل دو جزء مي نرمال

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

Metrics  بيش از يكبارmention اند. مبناي شده mention هاي توييتر،  سايت
  باشد.  ها، اخبار و نظرات مربوطه مي فيس بوك، وبالگ

Mendeley  كه بر اساس سايت  مقاالتيتعداد %): 30(با وزنMendeley 
  .استخوانده  نفر آن را بيش از يك

  تعداد صفحات مرتبط با آدرس اينترنتي موسسه بر اساس موتور جستجوي گوگل  %5  7اندازه صفحات وب 16

هاي  تعداد زيرشاخه  17
  8شبكه

  ahrefsهاي ارجاع شده به سايت دانشگاه بر اساس پايگاه اطالعاتي  تعداد لينك  5%

گردد. به عنوان  آوري مي ساله منتهي به دو سال قبل از سال اعالم نتايج جمع 5بازه زماني  درها  اطالعات كليه شاخص 
هاي مربوط به  استفاده شده است. اما براي شاخص 2014-2018هاي  از اطالعات سال 2020بندي سال  مثال براي رتبه

 2019، از اطالعات سال 2020بندي سال  گردد. به عنوان مثال براي رتبه سنجي تنها از اطالعات سال قبل استفاده مي وب
  استفاده شده است. 

  مورد انتشار نتايجانواع  
كليه موسسات آموزشي و پژوهشي شامل موسسات و در ميان  آموزش عاليموسسات دانشگاه در ميان  كليرتبه  .1

 .بهداشتي و خصوصيدولتي، 

  

                                                            
1 Innovation Factor 
2 Innovative Knowledge 
3 Technological Impact 
4 Patents 
5 Societal Factor 
6 Altmetrics indicator has been calculated over the 10% documents of the ins tu ons (best documents regarding 
the normalized impact value). 
7 Web size 
8 Number of Backlinks 
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هر يك از اين سه گروه به اين ترتيب ها بر اساس واحد صدك:    ها در هر يك از سه گروه شاخص انشگاهجايگاه د .2
اين  در ها شده و جايگاه دانشگاهگذاري  ارزش 100تا  0در طيفي بين پژوهشي، نوآوري و اجتماعي   هاي شاخص

، آن دانشگاه از جايگاه بهتري تر باشد به صفر نزديك امتياز دانشگاه طيف مشخص گرديده است (هر چه
اعالم شود، اين بدان معناست  10هاي پژوهشي  به عنوان مثال چنانچه جايگاه دانشگاهي در شاخص). برخورداراست

با توجه به اينكه اطالعات بسيار محدود و  ها قرار گرفته است. از شاخص آن گروهكه آن دانشگاه در دهمين صدك 
هاي ارزيابي ارايه شده است متاسفانه امكان تحليل علل و  در شاخص  غير قابل تفسيري از وضعيت هر دانشگاه

 باشد. ها ميسر نمي هاي كلي دانشگاه عوامل تغيير رتبه

دانشگاه،  6وه شاخص: بر اساس اين نتايج با انتخاب حداكثر بر اساس رتبه كل و رتبه در هر گر ها مقايسه دانشگاه .3
موسسات آموزشي و ها در ميان كليه موسسات  و رتبه در هر سه گروه شاخصكل امكان مقايسه آنها در رتبه 

  باشد.  پذير مي امكان پژوهشي
  
 

 www.scimagoir.comبندي سايماگو   منبع: وب سايت نظام رتبه
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    1موسسات آموزش عاليدر ميان  2020تا  4201سال  هاي برتر جامع كشور  از دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاهجهاني رتبه : 1جدول   

  2019  2018  2017  2016  2015  2014 نام دانشگاه 
2020  

  2019عملكرد نسبت به سال   رتبه

پله صعود 1 319 320 291  287 300 301 303  تهران  

پله صعود 11 423 434 407 385 387 401 374  تربيت مدرس  

پله صعود 3 504 507 475 467 482 480 482  تبريز  

پله صعود 3 507 510 479 477 469 463 456  شيراز  

 ثابت 509 509 465 405 469 455 459  فردوسي مشهد

پله صعود 9 529 538 502 474 481 476 474  شهيد بهشتي  

  اند. لحاظ نشدهبهداشتي و خصوصي ها و موسسات آموزش عالي بوده و ساير موسسات مانند موسسات دولتي،  . منظور از رتبه در ميان موسسات آموزش عالي صرفا رتبه در ميان دانشگاه1
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   2020و  2019 - در ميان موسسات آموزش عالي هاي برتر ايران دانشگاهجهاني  رتبه: 2جدول 

 2020 2019  نام دانشگاه رديف

  249  246 علوم پزشكي تهران 1
 319 320  تهران 2

  398  402 علوم پزشكي شهيدبهشتي 3
  409  426  علوم پزشكي مشهد  4
  415 414  علوم پزشكي تبريز 5
  423  434 تربيت مدرس 6
  446  444 صنعتي امير كبير 7
  454  452  صنعتي شريف 8
  460  460  علوم پزشكي شيراز  9
  465  -  علم و فرهنگ  10
  468  471  امام حسين (ع)  11
  470  452 علوم پزشكي اصفهان 12
 476  466 صنعتي اصفهان  13

  477  500  علوم پزشكي ايران  14
  488  483  صنعتي نوشيرواني بابل  15
  500  499  علم و صنعت ايران  16
  502  548  شهر آزاد خميني  17
  504  507 تبريز  18
  507  510 شيراز  19
  508  480  علوم پزشكي شهركرد  20

  509 509  فردوسي مشهد  21
  513  500  تحقيقات -آزاد اسالمي، واحد علوم  22
  515  513  اهللا علوم پزشكي بقيه  23
  516  -  علوم پزشكي البرز  24
  523  519 ياسوج  25
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  2020 - 1بر اساس واحد صدك ي ارزيابيها شاخص در هاي برتر ايران دانشگاهجهاني جايگاه : 3جدول 

                                                            
  .تر باشد، آن دانشگاه از جايگاه بهتري برخورداراست هر چه امتياز دانشگاه به صفر نزديك  ١

  تاثير اجتماعي  نوآوري  پژوهشي  ها مجموع شاخص  نام دانشگاهرديف

  6  42  5  11 علوم پزشكي تهران 1
 10 49 7 15  تهران 2

  10  61  13  24 علوم پزشكي شهيدبهشتي 3
 16 44 17  25  علوم پزشكي مشهد  4

  20  44  17  26  علوم پزشكي تبريز 5
  16  47  19  28 تربيت مدرس 6
  19  51  23  32 صنعتي امير كبير 7
  19  47  28  34  صنعتي شريف 8
  19  62  21  35  علوم پزشكي شيراز  9
  93  17  74  37  علم و فرهنگ  10
  100  61  18 38  امام حسين (ع)  11
  18  57  27  38 علوم پزشكي اصفهان 12
  19  53  33  40 صنعتي اصفهان  13
  16  65  27  40  علوم پزشكي ايران  14
  67  76  19  43  صنعتي نوشيرواني بابل  15
  26  64  33  47  صنعت ايران علم و  16
  100  82  19  47  شهر آزاد خميني  17
  29  60  37  48 تبريز  18
  23  66  37  49 شيراز  19
  67  59  35  49  علوم پزشكي شهركرد  20

  23  67  37  50  فردوسي مشهد  21
  17  77  36  51  تحقيقات -آزاد اسالمي، واحد علوم  22
  36  67  36  51  اهللا علوم پزشكي بقيه  23

 68 59 40 52  پزشكي البرزعلوم   24

  75  56  47  54 دانشگاه ياسوج  25
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  2020 -  در ميان موسسات آموزش عالي هاي برتر خاورميانه دانشگاهرتبه جهاني : 4جدول 

رتبه در 
  خاورميانه

  رتبه در جهان نام كشور نام دانشگاه

  127  عربستان سعودي  علم و صنعت ملك عبداهللادانشگاه   1
  156  عربستان سعودي  ملك عبدالعزيزدانشگاه   2
  212  عربستان سعودي  دانشگاه ملك صعود  3
  249  ايران  علوم پزشكي تهران دانشگاه   4
  307  تركيه  بيلكنتدانشگاه   5
  319  ايران  تهراندانشگاه   6
  338  مصر  قاهرهدانشگاه   7
  377  عربستان سعودي  دانشگاه نفت و معدن ملك فهد  8
  391  قطر  پزشكي ويل كرنل در قطركالج   9
  398  ايران  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  10
  409  ايران  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  11
  411  امارات متحده عربي  دانشگاه خليفه  12
  415  ايران  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  13
  423  ايران  دانشگاه تربيت مدرس  14
  429  مصر  دانشگاه عين الشمس  15
  430  تركيه  دانشگاه حاجت تپه  16
  431  تركيه  دانشگاه استانبول  17
  434  قطر  دانشگاه قطر  18
  445  مصر  دانشگاه منصوره  19
  446  ايران  دانشگاه صنعتي اميركبير  20

  509  ايران  دانشگاه فردوسي مشهد  56
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  2020- بر اساس واحد صدك ي ارزيابيها شاخص در هاي برتر خاورميانه دانشگاهجهاني جايگاه : 5جدول 

  تاثير اجتماعي  نوآوري  پژوهشيها مجموع شاخص  نام دانشگاه رديف

  11  4 5  5  و صنعت ملك عبداهللاعلم دانشگاه   1
  7  13 3  6  ملك عبدالعزيزدانشگاه   2
  6  24 4  9  دانشگاه ملك صعود  3
  6  42 5  11  علوم پزشكي تهران دانشگاه   4
  24  13 15  15  بيلكنتدانشگاه   5
  10  49 7  15  تهراندانشگاه   6
  8  41  11  17  قاهرهدانشگاه   7
  23  17 30  21  دانشگاه نفت و معدن ملك فهد  8
  47  22 22  23  كالج پزشكي ويل كرنل در قطر  9
  10  61 13  24  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  10
  16  44 17  25  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  11
  24  27 27  26  دانشگاه خليفه  12
  20  44 17  26  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  13
  16  47 19  28  دانشگاه تربيت مدرس  14
  14  40  27  29  الشمسدانشگاه عين   15
  10  58  21  29  دانشگاه حاجت تپه  16
  10  55  23  29  دانشگاه استانبول  17
  23  32  32  30  دانشگاه قطر  18
  19  41  30  32  دانشگاه منصوره  19
  19  51  23  32  دانشگاه صنعتي اميركبير  20

  
  
  



 

ھد عاو  ی  دو ه  ع دا نا ه  و ی و   ر
١١  

  
  2020 -جهانهاي برتر  : دانشگاه6جدول 

  

  

  

 كشورنام  نام دانشگاه  رديف

 ايالت متحده آمريكا  هاروارددانشگاه   1

 ايالت متحده آمريكا  مدرسه پزشكي هاروارد  2

 ايالت متحده آمريكا موسسه صنعتي ماساچوست  3

 ايالت متحده آمريكا  استنفورددانشگاه   4

  چين  شينگهوادانشگاه   5
 انگلستان  اكسفورددانشگاه   6

 آمريكاايالت متحده   هاپكينز جاندانشگاه   7

  انگلستان  كالج لندندانشگاه   8
 ايالت متحده آمريكا  واشنگتندانشگاه   9

 ايالت متحده آمريكا  ميشيگاندانشگاه   10

  كانادا  تورنتودانشگاه   11
 كنگ هنگ  كنگ هنگ دانشگاه  12

  چين  پكندانشگاه   13
 ايالت متحده آمريكا  پنسيلوانيادانشگاه   14

  انگلستان  كمبريجدانشگاه   15
 ايالت متحده آمريكا  انجلس كاليفرنيا، لسدانشگاه   16

  چين  جيوتانگ شانگهاي دانشگاه  17
  چين  جيانگژدانشگاه   18
 ايالت متحده آمريكا  ديگو كاليفرنيا، سندانشگاه   19

 ايالت متحده آمريكا  دانشگاه كلمبيا  20



 

ھد عاو  ی  دو ه  ع دا نا ه  و ی و   ر
١٢  

  

  2020- بر اساس واحد صدك هاي ارزيابي شاخص درهاي برتر جهان  دانشگاه: جايگاه جهاني 7جدول 

ها مجموع شاخص  نام دانشگاه رديف
هاي  شاخص

  پژوهشي
هاي  شاخص

  نوآوري
  هاي شاخص

  تاثير اجتماعي 

  1  1 1 1  هاروارددانشگاه   1
  1  1 1 1  مدرسه پزشكي هاروارد  2
  1  1 1 1 موسسه صنعتي ماساچوست  3
  1  1 1 1  استنفورددانشگاه   4
 1 2 1 1  شينگهوادانشگاه   5

  1  4 1 1  اكسفورددانشگاه   6
 1 3 1 1  هاپكينز جاندانشگاه   7

  1 5 1 1  كالج لندندانشگاه   8
  1  4 1 1  واشنگتندانشگاه   9
  1  5 1 1  ميشيگاندانشگاه   10
 1 5 1 1  تورنتودانشگاه   11

  1  3  1 1  كنگ هنگ دانشگاه  12
  1 3  1 1  پكندانشگاه   13
 1 3  1 1  پنسيلوانيادانشگاه   14

  1  5  1 1  كمبريجدانشگاه   15
  2 4  1 1  انجلس كاليفرنيا، لسدانشگاه   16
 1 4  1 1  جيوتانگ شانگهاي دانشگاه  17

 1  3  1 1  جيانگژدانشگاه   18

  1  3  1 1  ديگو كاليفرنيا، سندانشگاه   19
  1  5  1 1  دانشگاه كلمبيا  20

  


