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 1SIR (- 2022المللی سایماگو (بین سسهمؤمعرفی 

 مقدمه  

سراسر  پژوهشی - علمیها و موسسات دانشگاهبندي و رتبه ، ارزیابی2009از سال  )SIRموسسه اسپانیایی سایماگو (

اعالم موسسه  6000براي حدود بندي خود را این موسسه به صورت ساالنه نتایج رتبه. ه استجهان را آغاز نمود

در سال قبل از بازه مقاله منتشر شده در پایگاه داده اسکوپوس  100 حداقل هر دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی که .داردمی

موسسات علمی و پژوهشی مورد د. شومیدر نظر گرفته  این نظام در ارزیابیمربوط به گردآوري اطالعات داشته باشد 

رتبه جهانی بندي شده و تقسیم 5و خصوصی 4، بهداشتی3، آموزش عالی2موسسات دولتی اصلی ارزیابی به چهار دسته

در گزارش حاضر، رتبه هر دانشگاه صرفا در میان شود. آنها در میان مجموعه این موسسات اعالم می هر یک از

   گرفته شده است. موسسات آموزش عالی در نظر

 هاي ارزیابیشاخص 

بندي اجتماعی دستهتاثیرات نوآوري و هاي خروجیپژوهشی،  عملکرد در سه گروه نظام هاي ارزیابی اینشاخص

ها در نظر گرفته هاي مختلف به عنوان معیار سنجش عملکرد دانشگاهبا وزن شاخص 17بر این اساس، تعداد شوند. می

  : ه شده استي ارزیابی این نظام در ادامه ارایهاشاخصعرفی ماند. شده

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

                                                             
1 Scimago Institutions Rankings 

  مانند پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  2

  ها و موسسات آموزش عالیکلیه دانشگاه  3

  ایران مانند انستیتو پاستور  ٤

  .در ایران مصداق ندارد  ٥



٢ 
 

  ردیف
گروه 

  شاخص
  توضیحات  وزن  شاخص

1  

هاي شاخص

  1پژوهشی

)50%(  

  (Scopus)داده اسکوپوس  پایگاه اطالعاتی نمایه شده درتعداد مقاالت علمی   %8  2خروجی

  %2  3المللیهاي بینهمکاري  2
در سایر  المللیتعداد مقاالت علمی مؤسسه که با همکاري سایر مؤسسات بین

  تهیه شده است. کشورها

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

  )1Qبندي مجالت در سایماگو (رتبه

  %2  5تعالی  4

رین ارجاع اول مقاالت داراي باالت %10مؤسسه که در درصد مقاالت علمی یک 

رار دارند. این شاخص نمایانگر مقاالت باکیفیت در زمینه تحقیقاتی خود ق

  باشد.ها میدانشگاه

  %5  6رهبري علمی  5

بیانگر تعداد مقاالتی است که مؤسسه نقش اصلی را در تولید آن دارا بوده است. 

ول آن به تعداد مقاالتی است که نویسنده مسئبه عبارت دیگر این شاخص شامل 

    مؤسسه تعلق دارد.

  نسبتی از مقاالت در نرخ تعالی که مؤسسه نقش اصلی را در تولید آن دارد.  %8  7رهبري در نرخ تعالی  6

  %2  8استعدادهاي علمی  7
تعداد نویسندگان یک موسسه که در بازه زمانی خاص، در تولید مقاالت  مجموع

   اند.  علمی آن موسسه نقش داشته

  %13  9تاثیر نرمال شده  8

مقاالت   (Impact Factor)ضریب تاثیر تاثیر علمی بر مبنايمیانگین نسبت 

مثال باشد. به عنوان میدر دنیا  منتشر شده یک دانشگاه نسبت به تاثیر متوسط

کمتر از میانگین جهانی  %20براي یک دانشگاه به معناي آن است که  8/0نسبت 

نیز به معانی آن است که  1,3به این دانشگاه استناد صورت گرفته است. نسبت 

  باشد.بیشتر از میانگین جهانی می %30میانگین استناد به دانشگاه 

9  

 تعداد مقاالت چاپ شده

در مجالتی غیر از 

  مجالت دانشگاه

  باشد.مجالتی که متعلق به دانشگاه مربوطه نمیمقاالت چاپ شده در   3%

10  
مجالت منتشر شده 

  توسط دانشگاه
  شوند.تعداد مجالتی که توسط دانشگاه منشر می  3%

  %2  10 دسترسی آزاد  11
هاي درصد مقاالت منتشر شده در مجالت با دسترسی آزاد یا نمایه شده در پایگاه

  اطالعاتی رایگان

                                                             
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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  ردیف
گروه 

  شاخص
  توضیحات  وزن  شاخص

12  
هاي شاخص

  1نوآوري

)30%(  

  %10  2دانش نوآورانه
هاي علمی منتشر شده یک موسسه که بر اساس پایگاه تعداد خروجی

 PATSTAT .در اختراعات به آنها استناد شده است  

  %10  3فناورانهتاثیر   13
 Patentهاي علمی یک موسسه که بر اساس پایگاه کل خروجی ازدرصدي 

Statistical database .در اختراعات به آنها استناد شده است  

  PATSTAT تعداد اختراعات بر اساس پایگاه   %10  4اختراعات  14

15  
هاي شاخص

  5اجتماعی

)20%(  

Altmetrics6  10%  

بر اساس تاثیر باشد (برترین مقاالت موسسه می مقاالت %10این شاخص شامل 

  باشد: شده). این شاخص شامل دو جزء مینرمال

PlumX Metrics  در سایت  مقاالتی که): تعداد %70(با وزنPlumX 

Metrics  بیش از یکبارmention اند. مبنايشده mention هاي توییتر، سایت

  باشد. بوطه میها، اخبار و نظرات مرفیس بوك، وبالگ

Mendeley  که بر اساس سایت  مقاالتیتعداد ): %30(با وزنMendeley  

  .استخوانده  نفر آن را بیش از یک

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

  گوگل

17  
هاي تعداد زیرشاخه

  8شبکه
  ahrefsهاي ارجاع شده به سایت دانشگاه بر اساس پایگاه اطالعاتی تعداد لینک  5%

گردد. به عنوان آوري میساله منتهی به دو سال قبل از سال اعالم نتایج جمع 5بازه زمانی  درها اطالعات کلیه شاخص

هاي مربوط به استفاده شده است. اما براي شاخص 2016- 2020هاي از اطالعات سال 2022بندي سال مثال براي رتبه

 2021، از اطالعات سال 2022بندي سال گردد. به عنوان مثال براي رتبهسنجی تنها از اطالعات سال قبل استفاده میوب

  استفاده شده است. 

  مورد انتشار نتایجانواع  

کلیه موسسات آموزشی و پژوهشی شامل موسسات و در میان  موسسات آموزش عالیدانشگاه در میان  کلیرتبه  .1

 .بهداشتی و خصوصیدولتی، 

                                                             
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 



٤ 
 

هر یک از این سه گروه به این ترتیب ها بر اساس واحد صدك:  ها در هر یک از سه گروه شاخصانشگاهجایگاه د .2

این  در هاگذاري شده و جایگاه دانشگاهارزش 100تا  0در طیفی بین پژوهشی، نوآوري و اجتماعی  هايشاخص

، آن دانشگاه از جایگاه بهتري تر باشدبه صفر نزدیک امتیاز دانشگاه طیف مشخص گردیده است (هر چه

اعالم شود، این بدان معناست  10هاي پژوهشی به عنوان مثال چنانچه جایگاه دانشگاهی در شاخص). برخورداراست

با توجه به اینکه اطالعات بسیار محدود و  است.ها قرار گرفته از شاخص آن گروهکه آن دانشگاه در دهمین صدك 

هاي ارزیابی ارایه شده است متاسفانه امکان تحلیل علل و در شاخص غیر قابل تفسیري از وضعیت هر دانشگاه

 باشد.ها میسر نمیهاي کلی دانشگاهعوامل تغییر رتبه

دانشگاه،  6وه شاخص: بر اساس این نتایج با انتخاب حداکثر بر اساس رتبه کل و رتبه در هر گر هامقایسه دانشگاه .3

موسسات آموزشی و ها در میان کلیه موسسات و رتبه در هر سه گروه شاخصکل امکان مقایسه آنها در رتبه 

 باشد. پذیر میامکان پژوهشی

موضوع به شرح زیر  19ر ها را دبندي کلی، دانشگاههاي رتبهها که مبتنی بر شاخصدانشگاه بندي موضوعیرتبه .4

  نماید: بندي میرتبه

 زیستیعلوم و کشاورزي 

 انسانیعلوم و هنر 

 ،مولکولی شناسیزیست و ژنتیک بیوشیمی 

 ،حسابداري و مدیریت تجارت 

 شیمی 

 کامپیوتر علوم 

 دندانپزشکی 

 زمین علوم 

 ،مالی امور و سنجی اقتصاد اقتصاد 

 انرژي  

 مهندسی 

 زیست محیط علوم 

 ریاضیات 

 پزشکی 

 ،داروسازي و شناسیسم داروشناسی 

 نجوم و فیزیک 

 روانشناسی 

 اجتماعی علوم 

 دامپزشکی  

  

  

  

  

 www.scimagoir.comبندي سایماگو  سایت نظام رتبهمنبع: وب



  

گاه ��ه��عاو��  و�ی ��ھدر�ی و �و��ه �نا�ع دا�ش   ر�ی��وه ���ه - ��د
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 2022 - سایماگو  بندينتایج نظام رتبه

  

 فهرست 

  بندي کلی: رتبه1بخش 

 3  2022تا   2016هاي برتر جامع کشور  از سال : رتبه جهانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه1جدول 

 4  2022و  2021 - هاي برتر ایران : رتبه جهانی دانشگاه2جدول 

 5  2022 - هاي ارزیابی بر اساس واحد صدكهاي برتر ایران در شاخص: جایگاه جهانی دانشگاه3جدول 

 6  2022 - هاي برتر خاورمیانه : رتبه جهانی دانشگاه4جدول 

 7  2022 - هاي برتر جهان: دانشگاه5جدول 

   بندي موضوعیرتبه: 2بخش 

 9  2022- بندي موضوعی : رتبه ملی دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه6جدول 

  2022- بندي موضوعی : پنج دانشگاه برتر ایران در رتبه7جدول 
10 

 11  2022- بندي موضوعی هاي برتر جهان در رتبه: دانشگاه8جدول 
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 بندي کلی: رتبه1بخش 

  



 

  

گاه ��دو�ی ��ھدر�ی و �و��ه ��ه��عاو��    �نا�ع دا�ش
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   2022  تا  2016سال  کشور  از برتر جامعهاي انشگاه فردوسی مشهد و دانشگاهد1جهانیرتبه : 1جدول   

  2021  2020  2019  2018  2017  2016 نام دانشگاه 

2022  

  2021عملکرد نسبت به سال   رتبه

 49 252 301 319 320 291  287 300  تهران

 34 369 403 423 434 407 385 387  تربیت مدرس

 50 456 506 507 510 479 477 469  شیراز

 39 468 507 504 507 475 467 482  تبریز

 49 473 522 509 509 465 405 469  فردوسی مشهد

 46 489 535 529 538 502 474 481  شهید بهشتی

  اند.لحاظ نشدهبهداشتی و خصوصی و سایر موسسات مانند موسسات دولتی،  مدنظر قرار گرفتهها و موسسات آموزش عالی صرفا رتبه در میان دانشگاه در رتبه جهانی. 1



 

  

گاه��ه��عاو��      و�ی ��ھد ر�ی و �و��ه �نا�ع دا�ش   ��د
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   2022و  2021 - ایران (تابع وزارت عتف)هاي برتر دانشگاهجهانی  رتبه: 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

 2022 2021  نام دانشگاه ردیف

 252 301  تهران 1

  369  403 تربیت مدرس  2

  413  446 صنعتی شریف 3

  417  455  صنعتی امیرکبیر 4

  430  478  علم و صنعت ایران  5

  453  481 صنعتی اصفهان  6

  456  506 شیراز  7

  468  507 تبریز  8

  473  522  فردوسی مشهد  9

  473  -   صنعتی قوچان  10

  488  545  کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  11

  489  535  شهید بهشتی  12

  490  497  علم و فرهنگ  13

  494  507  صنعتی نوشیروانی بابل  14

  495  584  محقق اردبیلی  15



 

  

گاه��ه��عاو��      و�ی ��ھد ر�ی و �و��ه �نا�ع دا�ش   ��د
٥ 

  

  

  

  2022 - 1بر اساس واحد صدك ي ارزیابیهاشاخص در هاي برتر ایراندانشگاهجهانی جایگاه : 3جدول 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .تر باشد، آن دانشگاه از جایگاه بهتري برخورداراستهر چه امتیاز دانشگاه به صفر نزدیک  ١

  تاثیر اجتماعی  نوآوري  پژوهشی  هامجموع شاخص  نام دانشگاه ردیف

  8  40  4  10  تهران 1

 13 43 13 20 تربیت مدرس  2

 17 34 28 27 صنعتی شریف 3

 19 35 28  28  صنعتی امیرکبیر 4

  24  49  23  31  علم و صنعت ایران  5

  21  47  35  37 صنعتی اصفهان  6

  20  56  32  38 شیراز  7

  23  60  33  42 تبریز  8

  20  59  38  44  فردوسی مشهد  9

  99  75  23  44  صنعتی قوچان  10

  64  54  41  49  گرگانکشاورزي و منابع طبیعی   11

  22  55  49 49  شهید بهشتی  12

  87  26  71  50  علم و فرهنگ  13

  59  59  41  51  صنعتی نوشیروانی بابل  14

  56  83  32  52  محقق اردبیلی  15



 

  

گاه��ه��عاو��      و�ی ��ھد ر�ی و �و��ه �نا�ع دا�ش   ��د
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  2022 -  هاي برتر خاورمیانهدانشگاهرتبه جهانی : 4جدول 

رتبه در 

  خاورمیانه
  رتبه در جهان نام کشور نام دانشگاه

  154  عربستان سعودي  علم و صنعت ملک عبداهللا 1

  169  عربستان سعودي  ملک صعود  2

  192  ایران  علوم پزشکی تهران   3

  225  عربستان سعودي  ملک عبدالعزیز  4

  252  ایران  تهران  5

  299  مصر  قاهره  6

  338  ایران  علوم پزشکی مشهد  7

  350  ایران  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی  8

  352  قطر  حمد بن خلیفه  9

  369  ایران  تربیت مدرس  10

  374  ایران  علوم پزشکی تبریز  11

  379  ایران  علوم پزشکی شیراز  12

  380  قطر  قطر  13

 381  ترکیه  حاجت تپه  14

  381  ترکیه  بیلکنت  15

  473  ایران  دانشگاه فردوسی مشهد  44



 

و�ی ��ھد��ه��عاو��  گاه ��د  ر�ی��وه ���ه - ر�ی و �و��ه �نا�ع دا�ش
٧  

  

  

  

  2022 - جهانهاي برتر : دانشگاه5جدول 

  

 نام کشور نام دانشگاه  ردیف

 ایالت متحده آمریکا  هاروارد  1

 ایالت متحده آمریکا  مدرسه پزشکی هاروارد  2

  چین  چینهوا  3

 ایالت متحده آمریکا  استنفورد  4

  چین  آکادمی علوم چین  5

 ایالت متحده آمریکا موسسه صنعتی ماساچوست  6

  چین  ججیانگ  7

 انگلستان  کسفوردآ  8

  چین  نگ شانگهايوجیائوت  9

 ایالت متحده آمریکا  هاپکینزجان  10

 ایالت متحده آمریکا  آن آربور میشیگان  11

  انگلستان  کالج لندن  12

 ایالت متحده آمریکا  واشنگتن  13

 ایالت متحده آمریکا  پنسیلوانیا  14

 چین  پکینگ   15



 

و�ی ��ھد��ه��عاو��  گاه ��د  ر�ی��وه ���ه - ر�ی و �و��ه �نا�ع دا�ش
٨  

  

  

 موضوعیبندي : رتبه2بخش 

  



 

گاه ��دو�ی ��ھدر�ی و ��ه��عاو��    ر�ی��وه ���ه - �و��ه �نا�ع دا�ش
٩  

  

  2022-بندي موضوعی رتبهدر دانشگاه فردوسی مشهد  *ملی رتبه: 6جدول 

  رتبه  عنوان حوزه موضوعی  ردیف

  8  زیستیکشاورزي و علوم  1

  3  انسانیهنر و علوم  2

 20  شناسی مولکولیبیوشیمی، ژنتیک و زیست  3

  4  تجارت، مدیریت و حسابداري  4

  25  شیمی  5

  12  علوم کامپیوتر  6

  -  دندانپزشکی  7

  19  و سیاره علوم زمین  8

  11  اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی  9

  26  انرژي  10

  9  مهندسی  11

  26  علوم محیط زیست  12

  17  ریاضیات  13

  44  پزشکی  14

  31  شناسی و داروسازيداروشناسی، سم  15

  11  فیزیک و نجوم  16

  6  روانشناسی  17

  8  علوم اجتماعی  18

  5  دامپزشکی  19

اند و صرفا براي رشته پزشکی و پیراپزشکی هاي تابع وزارت عتف ایران مبنا قرار گرفتهدانشگاه 6در جدول شماره  ٭

هاي تابع وزارت بهداشت نیز مدنظر قرار )  دانشگاهشناسی و داروسازيداروشناسی، سم(دندانپزشکی، پزشکی و 

  اند. گرفته
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  2022-بندي موضوعی در رتبه *برتر ایراندانشگاه  پنج: 7جدول 

  هاي برترنام دانشگاه  عنوان حوزه موضوعی  ردیف

  تربیت مدرس  تهران  زیستیکشاورزي و علوم  1
کشاورزي و منابع طبیعی 

  گرگان
  صنعتی نوشیروانی بابل  شیراز

  اصفهان  مدرس تیترب  مشهد یفردوس  بجنورد  تهران  انسانیهنر و علوم  2

3  
شناسی بیوشیمی، ژنتیک و زیست

  مولکولی
  تهران  علم و فرهنگ  تربیت مدرس

 یروانینوش یصنعت

  بابل
  شیراز

  ریرکبیام یصنعت  مشهد یفردوس  مدرس تیترب  علم و صنعت ایران  تهران  حسابداريتجارت، مدیریت و   4

  صنعتی قوچان  شیمی  5
 یعیو منابع طب يکشاورز

  گرگان
 بابل یروانینوش یصنعت تهران  گلستان

  صنعتی اصفهان  علم و صنعت ایران  فیشر یصنعت  ریرکبیام یصنعت  تهران  علوم کامپیوتر  6

  علوم پزشکی شیراز  ی اصفهانعلوم پزشک  علوم پزشکی مشهد  علوم پزشکی تهران  شهیدبهشتیعلوم پزشکی   دندانپزشکی  7

  ریرکبیام یصنعت  صنعتی سهند  فیشر یصنعت  تربیت مدرس  تهران  و سیاره علوم زمین  8

  اصفهان یصنعت  ریرکبیام یصنعت  تبریز  تربیت مدرس  تهران  اقتصاد، اقتصاد سنجی و امور مالی  9

  علم و صنعت ایران  تربیت مدرس  صنعتی امیرکبیر  صنعتی شریف  تهران  انرژي  10

  تربیت مدرس  صنعتی شریف  صنعتی امیرکبیر  علم و صنعت ایران  تهران  مهندسی  11

  تربیت مدرس  کاشان  شهید مدنی آذربایجان  یاسوج  تهران  علوم محیط زیست  12

  شهید مدنی آذربایجان  هاي نوین آملفناوري  تهران  صنعتی شریف  صنعتی امیرکبیر  ریاضیات  13

  علوم پزشکی ایران  مشهد یعلوم پزشک  علوم پزشکی شیراز  علوم پزشکی شهیدبهشتی  علوم پزشکی تهران  پزشکی  14

  علوم پزشکی مشهد  تهران یعلوم پزشک  علوم پزشکی تبریز  شناسی و داروسازيداروشناسی، سم  15
علوم پزشکی 

  شهیدبهشتی
  علوم پزشکی شیراز

  رانیعلم و صنعت ا  کاشان  تهرن  صنعتی شریف  صنعتی اصفهان  نجومفیزیک و   16

  شهید بهشتی  عالمه طباطبایی  شیراز  ارومیه  تهران  روانشناسی  17

  صنعتی شریف  تربیت مدرس  ریرکبیام یصنعت  خواجه نصیر طوسی  تهران  علوم اجتماعی  18

  مدرس تیترب  شیراز  تهران  دامپزشکی  19
و منابع  يکشاورز

  گرگان یعیطب
  فردوسی مشهد

)  شناسی و داروسازيداروشناسی، سمپزشکی، پزشکی و (دنداناند و صرفا براي رشته پزشکی و پیراپزشکی برتر تابع وزارت عتف ایران مبنا قرار گرفته هايدانشگاه ،7شماره  در جدول ٭

   .اندلحاظ شده اشت نیزدهاي تابع وزارت بهدانشگاه
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  2022- بندي موضوعی رتبههاي برتر جهان در : دانشگاه8جدول 

  کشور  دانشگاه  عنوان حوزه موضوعی  ردیف

  چین  آکادمی علوم چین  زیستیکشاورزي و علوم  1

  ایاالت متحده آمریکا  هاروارد  انسانیهنر و علوم  2

  ایاالت متحده آمریکا  هاروارد  شناسی مولکولیبیوشیمی، ژنتیک و زیست  3

  کنگهنگ  کنگتکنینک هنگدانشگاه پلی  تجارت، مدیریت و حسابداري  4

  چین  آکادمی علوم چین  شیمی  5

  چین  نهوایچ  علوم کامپیوتر  6

  برزیل  سائوپائولو  دندانپزشکی  7

  چین  آکادمی علوم چین  و سیاره علوم زمین  8

  ایاالت متحده آمریکا  هاروارد  اقتصاد، اقتصاد سنجی و امور مالی  9

  چین  نهوایچ  انرژي  10

  چین  نهوایچ  مهندسی  11

  چین  نهوایچ  علوم محیط زیست  12

  چین  نهوایچ  ریاضیات  13

  متحده آمریکاایاالت   هاروارد  پزشکی  14

  ایاالت متحده آمریکا  هاروارد  شناسی و داروسازيداروشناسی، سم  15

  چین  نهوایچ  فیزیک و نجوم  16

  ایاالت متحده آمریکا  هاروارد  روانشناسی  17

  انگلستان  کالج لندن  علوم اجتماعی  18

  ایاالت متحده آمریکا  سیوی، دکالیفرنیا  دامپزشکی  19
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