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 گفتارپیش

از رويکردهای نوين مديريت عمومی در سدۀ کنونی است.  1گذاری مبتنی بر شواهدگیری و سیاستتصمیم

و تنها  به سرانجامی نرسیده ها را ناديده گرفتههايی که شواهد و دادهدهند تصمیمشماری هست که نشان میهای بیتجربه

مخاطرۀ چنین  ،اند. هر گاه گسترۀ يک سیاست به پهنای يک کشور و آيندۀ آن کشیده شودهدررفت منابع را در پی داشته

 اندازه خواهد بود.هايی بیگذاریسیاست

هايی گذاری مبتنی بر شواهد، مفهوم سنجش و ارزيابی را در خود نهفته دارد که دادهگیری و سیاسترويکرد تصمیم

ت و توسعۀ خگذارد. از اين رو، ساها در دست مديران میکلیدی را برای بررسی و بهبود کیفیت، کارايی، و اثربخشی برنامه

ی، همیشه يکی های علم و فناورگیری ابعاد گوناگون، از منابع مالی و انسانی گرفته تا پیشرفتهايی برای اندازهچنین شاخص

تواند ريزان علم، فناوری، و نوآوری بوده است. با آنکه هیچ شاخصی کامل نیست و نمیگذاران و برنامههای سیاستاز دغدغه

اند تا پاسخی برای اين نیاز پیدا کنند. از همین رو، امروزه های گوناگونی کوشش کردهاشد، سازمانگويای همۀ واقعیت ب

 .، و جهانی( در دست استایهای گوناگون )مانند سازمانی، ملی، منطقههای  ارزيابی در اليهها و سنجهشمار فراوانی از اين شاخص

ری تشوند گسترۀ بزرگهايی که در سطح جهانی منتشر میصاند، شاخها درخور توجهبا آنکه همۀ اين شاخص

توانند گويای وضعیت يک کشور در جهان ها میها از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که اين شاخصدارند و برای دولت

ها را صمیمیت تتواند کیفکنند که کاربرد آنها میهای ارزشمندی را نیز برای هر کشور فراهم میها دادهباشند. اين شاخص

را با ديگر  تواند خودديگر است. هر کشور میهايی، مقايسۀ کشورها با يکهای چنین شاخصبهبود بخشد. از ديگر ويژگی

 کشورها در جهان بسنجد و برای بهبود جايگاه خويش بکوشد.

وگیرانه رخی از آنها نیز سگذاری کشور نیايند، چرا که بهای علم، فناوری، و نوآوری به کار سیاستشايد همۀ شاخص

کشور  ها و جايگاههای روزآمد و درست کشور را در بر نداشته باشند، ولی اين شاخصيا بدون کاربرد باشند يا اينکه داده

ت، پارچه از وضعیت کشور شدنی نیسشوند. از اين رو نیز گاهی دريافت يکجا پايش و گزارش نمیخوبی و يکدر آنها به

تواند شوند. اين آشفتگی، میها گزارش نمیشود، و گاه برخی شاخصوناگونی از يک شاخص گزارش میگاه آمارهای گ

باور سازد و اين دو، ها بیها دور کند يا آنها را به برخی از شاخصگذاران را از ماهیت و ارزش برخی از شاخصسیاست

ملی  ها و اسنادد و رشد و پیشرفت را در راستای برنامهگذاری کاهش دهگیری و سیاستها و شواهد را در تصمیمنقش داده

 دستخوش ناپايداری سازد. 

عالی علوم، برای پاسخ به اين نیاز، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران )ايرانداک( با پشتیبانی دبیرخانۀ شورای
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 ده

اندازی کرده که کوششی را طراحی و راه« ما(جايگاه علم، فناوری، و نوآوری ايران در جهان )ن»تحقیقات، و فناوری سامانۀ 

وآوری ن و فناوری، های کلیدی جهانی علم،برای شناسايی، توصیف، و گزارش درست و روزآمد جايگاه کشور در شاخص

دهد. گويد و امتیاز و رتبۀ ايران را در ابعاد گوناگون آنها گزارش میها را میشناسی اين شاخصساختار و روش« نما»است. 

 اند:بندی شدهها در هفت گروه دستهاين شاخص

 جايگاه پژوهشگران؛ .1

 های علمی؛جايگاه نشريه .2

 بندی؛های فراگیر رتبهها در نظامجايگاه مؤسسه .3

 بندی؛های موضوعی رتبهها در نظامجايگاه مؤسسه .4

 ها؛بندی وبگاههای رتبهها در نظامجايگاه مؤسسه .5

 استنادی؛ وهای جايگاه ايران در نمايه .6

 های علم، فناوری، و نوآوری.بندیجايگاه ايران در رتبه .7

شاخص  ۹0 نزديک بهبه گزارش « نما»توانند با گذاران، و پژوهشگران علم، فناوری، و نوآوری میمديران، سیاست

يگاه ايران جا« نما»گذاری و پژوهش بهره برند. افزون بر اين، در گیری و سیاستجهانی دسترسی يابند و از آنها در تصمیم

ها کاربرد بسیاری دارند، روند ريزیهای تاريخی در برنامهشود. از آنجايی که دادهمیان کشورهای منطقه و جهان گزارش می

های گوناگون در کنار هم با گرد آوردن شاخص« نما»چند سال گذشته نیز آمده است.  جايگاه کشور در هر شاخص در

سازد که با آمیختن آنها دريافت بهتری وضع موجود و روندها پیدا کنند. از آنجايی که اين سامانه ابزاری برای کاربران می

شگران علم، فناوری، و نوآوری گذاران و پژوهدر دسترس همگان است، سیاست NEMA.IRANDOC.AC.IRدر نشانی 

های های ديگر را برای افزودن به سامانه پیشنهاد کنند. افزون بر اين، سازمانهای آن را گوشزد يا شاخصتوانند کاستیمی

گمان شناسايی و به درست کردن آنها دست زنند. بی های روزآمد نیستند،هايی را که دارای دادهتوانند شاخصمسئول می

های ها و تحلیلتوان به دادههای تازه به آن، میم نخست است و در آينده با گسترش اين سامانه و افزودن گزينهاين گا

 ارزشمند ديگری نیز دست يافت. 

های نما را در بر دارد. افزون بر است که گزارش توصیفی شاخص« نما»اثر از مجموعه آثار  چهارمین« 2017نمای »

 .کشور منطقه نیز مقايسه شود 25ايی که دسترسی به اطالعات هست، جايگاه ايران با اين، کوشش شده است آنج
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 پژوهشگرانفصل نخست: جایگاه  .1

 فصل نخست

 جایگاه پژوهشگران

 
 خود ه و نوآوریانديش با که آيندمی شمار به اکوسیستم پژوهش هایپايه ترينترين و برجستهکلیدی از پژوهشگران

 گرانپژوهش عملکرد های سنجشدر اين فصل، شاخص. علم و پژوهش کشور کارگر باشند پیشرفت در توانندمی

 شوند.گزارش می
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 پژوهشگران پراستناد .1-1

 هفت، هانج« پژوهشگران پراستناد»دربارۀ « کالريويت آنالیتیکس»مؤسسۀ  2017بر پايۀ گزارش سال 

ويت مؤسسۀ کالري»شناسايی شدند. از تأثیرگذارترين دانشمندان در پیشرفت علوم از ايران  دانشمند

عنوان پژوهشگر حوزۀ موضوعی به 21در  جهاناز سراسر  را سه هزار پژوهشگربیش از  هر ساله« آنالیتیکس

 کند.میمنتشر  را و نام آنها شناسايیپراستناد 

 «وب آو ساينس»های نمايۀ شدۀ مقاله پراستناد در نشريه 134832برای شناسايی پژوهشگران پراستناد، 

های پراستناد اند. مقاله( پیمايش شده2015تا  2005)از سال گذشته  11در حوزۀ علوم و علوم اجتماعی در 

گیرند و در يک درصد نخست جای های موضوعی خود میآنهايی هستند که بیشترين استناد را در حوزه

شوند. پژوهشگرانی که مقالۀ )ای. اس. آی.( فهرست می« های اساسی علمشاخص»دارند و در پايگاه 

آيد روند و آنهايی که نامشان با فراوانی بیشتری میشمار میأثیرگذار بهپراستناد دارند، پژوهشگران ت

آنهايی که در  بندی وهای پراستنادشان رتبهتأثیرگذارتر هستند. از اين رو، پژوهشگران بر پايۀ شمار مقاله

 شوند.عنوان پژوهشگر پراستناد معرفی میاند بههای نخستین جای گرفتهرتبه

، 2017فهرست پژوهشگران پراستناد، شش دانشمند ايرانی بودند، ولی در ويرايش در ويرايش پیشین 

نام پژوهشگران ايرانی پراستناد، به همراه حوزۀ موضوعی، اند. هفت ايرانی در اين فهرست جای گرفته

 آمده است. 1-1جدول داشته باشند( در  اگروابستگی سازمانی نخست، و وابستگی سازمانی دوم آنها )
 

 جهان« پژوهشگران پراستناد» فهرست. پژوهشگران ایرانی در 1-1جدول 

 وابستگی سازمانی دوم وابستگی سازمانی نخست حوزۀ موضوعی نام خانوادگی نام

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی، رياضیات دهقان مهدی

 مهندسی دومیری گنجی داود
 نوشوویروانی صوونعتی دانشووگاه

 بابل

 

 مهندسی گرجی بندپی مفید
 نوشوویروانی صوونعتی دانشووگاه

 بابل

 

 مهندسی االسالمیشیخ محسن
 نوشوویروانی صوونعتی دانشووگاه

 بابل

 

  ايران دانشگاه علم و صنعت علوم رايانه کاوه علی

  دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی نامنیک طاهر
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 China Medical University رياضیات رضاپور شهرام

(Taiwan) 

نی       هیوود موود دانشووووگوواه شوووو

 آذربايجان

 

که پیشگام  را در بر داردپژوهشگر  3400 نزديک به 2017فهرست پژوهشگران پراستناد سال 

 های موضوعی خود هستند.تأثیرگذاری علمی در حوزه
 

 100بیشتر از « اچ»پژوهشگران با شاخص  .1-2

منتشر شده  2017 آگوستکه در « 100 از بیشتر اچ شاخص با پژوهشگران» هفتمبر پايۀ ويرايش 

پژوهشگر  2258ای در فهرست پژوهشگران پراستناد ندارد. اين فهرست دربردارندۀ است، ايران نماينده

 بوده است. 100بیشتر از « گوگل اسکالر»است شاخص آنها در پايگاه 

تشر مديريت و من« سايبرمتريکس»توسط مؤسسۀ آزمايشگاه « 100 از بیشتر اچ شاخص با پژوهشگران»

منبع کلیدی  «گوگل اسکار»شود و هدفش تشويق پژوهشگران به حضور بیشتر در فضای برخط است. می

« روفايلپ»های الزم برای اين ارزيابی است. از اين روی، تمام پژوهشگرانی که در اين پايگاه دادهگردآوری 

شوند. دارند شناسايی می 100بیشتر از « اچ»دارند بررسی شده و با سازوکارهای خاصی آنهايی که شاخص 

يابی تر برای ارزنای است که کمیت و کیفیت پژوهش را در هم آمیخته و ابزاری مطمئسنجه« چ»شاخص 

 پژوهشگران است.

با  «دانشگاه وين»از « زيگموند فرويد« »100 از بیشتر اچ شاخص با پژوهشگران» هفتمدر ويرايش 

 زيگموند»دارد. به ديگر زبان،  جایاستناد در جايگاه نخست اين فهرست  482648و  272« اچ»شاخص 

 بار استناد شده است. 272کم آنها دستهر يک از ه به مقاله داشته ک 272« گوگل اسکالر»در پايگاه « فرويد

 

  





 

 
 

 های علمیفصل دوم: جایگاه نشریه .2

 فصل دوم

 های علمیجایگاه نشریه

 
 پژوهش  یستماکوس منابع ترينکلیدی از رسانند،می انتشار به تاوردهای پژوهش و پژوهشگران راکه دس علمی هاینشريه

 فصل اين رد. باشند کشور پژوهشی و علمی توان بازتاب تواندمی علمی هاینشريه کیفیت و شمار. آيندمی شمار به

 .شوندگزارش می علمی هاینشريه ارزيابی هایشاخص
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 جهانی هاینامهحضور در نمایه .2-1

 نشريۀ 41 میالدی، 2017 سال در( هانشريه استنادی گزارش.« )آر. سی. جی» پايگاه گزارش پايۀ بر

 ايرانی نشريۀ 41 سیاهه، اين پايۀ بر. اندگرفته تأثیر ضريب «ساينس آو وب» نامۀنمايه 2016 سیاهۀ در ايرانی

 أثیرت ضريب «انسانی علوم و هنر نامۀنمايه» و «اجتماعی علوم نامۀنمايه» در نشريه يک و «علوم نامۀنمايه» در

 نامۀنمايه در ايرانی هاینشريه( پیايند المللیبین استاندارد شماره) شاپای و کوتاه، عنوان عنوان،. اندگرفته

 آمده است. 1-2جدول در  «ساينس آو وب»
 

 «ساینس آو وب»نامة های ایرانی دارای ضریب تأثیر در نمایهنشریه. فهرست 1-2جدول 

Full Journal Title JCR Abbreviated Title ISSN 

Annals of Functional Analysis ANN FUNCT ANAL 2008-8752 

Archives of Iranian Medicine ARCH IRAN MED 1029-2977 

Banach Journal of Mathematical Analysis 
BANACH J MATH 

ANAL 
1735-8787 

Bulletin of the Iranian Mathematical Society B IRAN MATH SOC 1735-8515 

Cell Journal CELL J 2228-5806 

DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences DARU 2008-2231 

Hepatitis Monthly HEPAT MON 1735-143X 

International Journal of Civil Engineering INT J CIV ENG 1735-0522 

International Journal of Environmental Research INT J ENVIRON RES 1735-6865 

International Journal of Environmental Science 

and Technology 
INT J ENVIRON SCI TE 1735-1472 

International Journal of Plant Production INT J PLANT PROD 1735-6814 

International Journal of Radiation Research INT J RADIAT RES 2322-3243 

Iranian Journal of Allergy Asthma and 

Immunology 

IRAN J ALLERGY 

ASTHM 
1735-1502 

Iranian Journal of Basic Medical Sciences IRAN J BASIC MED SCI 2008-3866 

Iranian Journal of Biotechnology IRAN J BIOTECHNOL 1728-3043 

IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & 

CHEMICAL ENGINEERING-

INTERNATIONAL ENGLISH EDITION 

IRAN J CHEM CHEM 

ENG 
1021-9986 

IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES 

SCIENCES 
IRAN J FISH SCI 1562-2916 

Iranian Journal of Fuzzy Systems IRAN J FUZZY SYST 1735-0654 

Iranian Journal of Immunology IRAN J IMMUNOL 1735-1383 

Iranian Journal of Kidney Diseases IRAN J KIDNEY DIS 1735-8582 

Iranian Journal of Parasitology IRAN J PARASITOL 1735-7020 

Iranian Journal of Pediatrics IRAN J PEDIATR 2008-2142 

Iranian Journal of Pharmaceutical Research IRAN J PHARM RES 1735-0328 

Iranian Journal of Public Health 
IRAN J PUBLIC 

HEALTH 
2251-6085 
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Iranian Journal of Radiology IRAN J RADIOL 1735-1065 

Iranian Journal of Science and Technology 

Transaction A-Science 
IRAN J SCI TECHNOL A 1028-6276 

Iranian Journal of Science and Technology-

Transactions of Civil Engineering 
IJST-T CIV ENG 2228-6160 

Iranian Journal of Science and Technology-

Transactions of Electrical Engineering 
IJST-T ELECTR ENG 2228-6179 

Iranian Journal of Science and Technology-

Transactions of Mechanical Engineering 
IJST-T MECH ENG 2228-6187 

Iranian Journal of Veterinary Research IRAN J VET RES 1728-1997 

IRANIAN POLYMER JOURNAL IRAN POLYM J 1026-1265 

Iranian Red Crescent Medical Journal 
IRAN RED CRESCENT 

ME 
2074-1804 

Journal of Agricultural Science and Technology J AGR SCI TECH-IRAN 1680-7073 

Journal of Arthropod-Borne Diseases 
J ARTHROPOD-BORNE 

DI 
2322-1984 

Journal of Environmental Health Science and 

Engineering 

J ENVIRON HEALTH 

SCI 
2052-336X 

Journal of Nonlinear Sciences and Applications 
J NONLINEAR SCI 

APPL 
2008-1898 

Journal of Research in Medical Sciences J RES MED SCI 1735-1995 

Journal of the Iranian Chemical Society J IRAN CHEM SOC 1735-207X 

Jundishapur Journal of Microbiology 
JUNDISHAPUR J 

MICROB 
2008-3645 

Scientia Iranica SCI IRAN 1026-3098 

Urology Journal UROL J 1735-1308 

 

 شورهایک میان را دوم جايگاه ترکیه از پس ايران ،«ساينس آو وب» نامۀنمايه در هانشريه شمار پايۀ بر

 است.آمده « وب آو ساينس»نامۀ نمايههای کشورهای منطقه در شمار نشريه 2-2جدول . در دارد منطقه
 

 «وب آو ساینس»نامة های کشورهای منطقه در نمایه. شمار نشریه2-2جدول 

 اهشمار نشریه کشورها

 61 ترکیه

 41 ايران

 14 قدس اشغالگر رژيم

 12 پاکستان

 12 عربستان سعودی

 4 مصر

 4 کويت

 3 ارمنستان
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 1 اردن

 1 آذربايجان

 1 بحرين

 1 ازبکستان

 0 عربی متحده امارات

 0 عمان

 0 لبنان

 0 قزاقستان

 0 قطر

 0 گرجستان

 0 عراق

 0 افغانستان

 0 تاجیکستان

 0 ترکمنستان

 0 سوريه

 0 فلسطین

 0 قرقیزستان

 0 يمن

 
 

 ايران شورک. است علمی هاینشريه پرآوازۀ سازینمايه هایپايگاهديگر  از نیز «اسکوپوس» نامۀنمايه

آمده  3-2جدول در  آنها اطالعات که است داشته نشريه 134 پايگاه اين 2016 سیاهۀ در 2017 سال در

 است.
 

 «اسکوپوس»نامة ایرانی در نمایهفعال های نشریه. فهرست 3-2جدول 

Source Title Print-ISSN E-ISSN 

Acta Medica Iranica 00446025  

Advanced Pharmaceutical Bulletin 22285881 22517308 

Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 20084226  

Annals of Functional Analysis  20088752 

Archives of Bone and Joint Surgery 23454644 2345461X 

Archives of Clinical Infectious Diseases  23452641 

Archives of Iranian Medicine 10292977  

Archives of Razi Institute 03653439  

ARYA Atherosclerosis 17353955 22516638 

Asian Journal of Civil Engineering 15630854  

Avicenna Journal of Medical Biotechnology 20082835 20084625 
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Source Title Print-ISSN E-ISSN 

Basic and Clinical Neuroscience 2008126X  

BioImpacts 22285652 22285660 

Bulletin of the Iranian Mathematical Society 10186301  

Caspian Journal of Internal Medicine 20086164 20086172 

Cell Journal 22285806 22285814 

Dental Research Journal 17353327 20080255 

Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench 20082258 20084234 

Genetics in the Third Millennium 17286182 2383014X 

Govaresh 15607186 2008756X 

HAYAT 17352215 2008188X 

International Cardiovascular Research Journal 22519130 22519149 

International Journal of Engineering, Transactions A: Basics 10252495  

International Journal of Engineering, Transactions B: 

Applications 
1728144X 17359244 

International Journal of Environmental Science and Technology 17351472  

International Journal of Fertility and Sterility 2008076X 20080778 

International Journal of Group Theory 22517650 22517669 

International Journal of Health Policy and Management  23225939 

International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell 

Research 
17351243 20082207 

International Journal of Information Science and Management 20088302 20088310 

International Journal of Management and Business Research 22287027  

International Journal of Molecular and Cellular Medicine 22519637 22519645 

International Journal of Occupational and Environmental 

Medicine 
20086520 20086814 

International Journal of Organ Transplantation Medicine 20086490 20086482 

International Journal of Pediatrics  23455055 

International Journal of Plant Production 17356814  

International Journal of Preventive Medicine 20087802 20088213 

International Journal of Reproductive BioMedicine 24764108 24763772 

Iran Occupational Health 17355133  

Iranian Biomedical Journal 1028852X  

Iranian Economic Review 10266542  

Iranian Endodontic Journal 17357497 20082746 

Iranian Heart Journal 17357306  

Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 17351502 17355249 

Iranian Journal of Applied Animal Science 2251628X 2251631X 

Iranian Journal of Basic Medical Sciences 20083866 20083874 

Iranian Journal of Blood and Cancer 20084595 20084609 

Iranian Journal of Cancer Prevention 20082398 20082401 

Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 10219986  

Iranian Journal of Child Neurology 17354668 20080700 

Iranian Journal of Dermatology 0021082X  

Iranian Journal of Earth Sciences 20088779 2228785X 

Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering 17352827 23833890 

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 16834844  

Iranian Journal of Epidemiology 17357489  

Iranian Journal of Fisheries Sciences 15622916  

Iranian Journal of Fuzzy Systems 17350654  

Iranian Journal of Ichthyology 23831561 23830964 
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Source Title Print-ISSN E-ISSN 

Iranian Journal of Immunology 17351383 1735367X 

Iranian Journal of Information Processing Management 22518223 22518231 

Iranian Journal of Kidney Diseases 17358582 17358604 

Iranian Journal of Language Teaching Research  23221291 

Iranian Journal of Materials Science and Engineering 17350808  

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 17354463 20089473 

Iranian Journal of Medical Physics 22520309 23453672 

Iranian Journal of Medical Sciences 02530716  

Iranian Journal of Microbiology 20083289 20084447 

Iranian Journal of Neonatology 22517510 23222158 

Iranian Journal of Neurology 2008384X 22520058 

Iranian Journal of Nuclear Medicine 16812824  

Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 16802993  

Iranian Journal of Otorhinolaryngology 22517251  

Iranian Journal of Parasitology 17357020  

Iranian Journal of Pathology 17355303  

Iranian Journal of Pediatrics 20082142 20082150 

Iranian Journal of Pharmaceutical Research 17350328 17266890 

Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 17352444  

Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics 17352657  

Iranian Journal of Physics Research 16826957  

Iranian Journal of Psychiatry 17354587 20082215 

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 17358639 17359287 

Iranian Journal of Public Health 03044556  

Iranian Journal of Radiation Research 17284554 17284562 

Iranian Journal of Veterinary Research 17281997  

Journal of Agricultural Science and Technology 16807073 23453737 

Journal of Applied Fluid Mechanics 17353572 17353645 

Journal of Arthropod-Borne Diseases 23221984 23222271 

Journal of Babol University of Medical Sciences 15614107  

Journal of Biomedical Physics and Engineering  22517200 

Journal of Computational and Applied Research in Mechanical 

Engineering 
22287922 22516549 

Journal of Current Ophthalmology  24522325 

Journal of Environmental Studies 10258620  

Journal of Information Systems and Telecommunication 23221437 23452773 

Journal of Injury and Violence Research 20082053 20084072 

Journal of Isfahan Medical School 10277595 1735854X 

Journal of Islamic Dental Association 10246428 20081960 

Journal of Kerman University of Medical Sciences 10239510 20082843 

Journal of Lasers in Medical Sciences 20089783 22286721 

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 17359260 17359279 

Journal of Medical Ethics and History of Medicine 20080387  

Journal of Medical Hypotheses and Ideas 22517294  

Journal of Medical Signals and Sensors  22287477 

Journal of Medicinal Plants 16840240  

Journal of Rangeland Science 20089996 2423642X 

Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 23221232 23225106 

Journal of Reproduction and Infertility 22285482 2251676X 

Journal of Research in Health Sciences 16822765  
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Source Title Print-ISSN E-ISSN 

Journal of Research in Medical Sciences 17351995  

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 10161104  

Journal of Solid Mechanics 20083505 20087683 

Journal of Tehran University Heart Center 17358620 20082371 

Journal of the Earth and Space Physics 03781046  

Journal of the Iranian Statistical Society 17264057  

Journal of Veterinary Research 20082525 22516190 

Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health 

Services 
16069366  

Koomesh 16087046  

Language Related Research 23830816  

Majlesi Journal of Electrical Engineering 2345377X 23453796 

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 10161430  

Middle East Journal of Cancer 20086709 20086687 

Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology 15629554  

Pharmaceutical Sciences 1735403X 23832886 

Physical Chemistry Research 23225521 23452625 

Physiology and Pharmacology 24765236 24765244 

Poultry Science Journal 23456604 23456566 

Progress in Color, Colorants and Coatings 20082134 23831790 

Reports of Biochemistry and Molecular Biology  23223480 

Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e 

Zabanha-ye Khareji 
10260188  

Scientia Iranica 10263098 23453605 

Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 1560652X  

Tanaffos 17350344  

Tehran University Medical Journal 16831764 17357322 

Urology journal 17351308 1735546X 

Webology 1735188X  
 

در . اردد منطقه کشورهای میان را سوم جايگاه ايران ،«اسکوپوس» نامۀنمايه در هانشريه شمار پايۀ بر

 است.آمده « اسکوپوس»نامۀ نمايههای کشورهای منطقه در شمار نشريه 4-2جدول 
 

 «اسکوپوس»نامة در نمایه کشورهای منطقههای نشریه شمار. 4-2جدول 

 اهنشریهشمار  کشورها

 1۹8 مصر

 172 ترکیه

 134 ايران

 124 عربی متحده امارات

 6۹ پاکستان

 18 عربستان سعودی

 12 قدس اشغالگر رژيم
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 8 اردن

 5 لبنان

 5 کويت

 5 آذربايجان

 4 گرجستان

 4 قزاقستان

 3 قطر

 3 عمان

 2 عراق

 2 بحرين

 0 ارمنستان

 0 ازبکستان

 0 افغانستان

 0 تاجیکستان

 0 ترکمنستان

 0 سوريه

 0 فلسطین

 0 قرقیزستان

 0 يمن

 

 تأثیر ضریب .2-2

نشريۀ ايرانی  41، میالدی 2017ها( در سال )گزارش استنادی نشريه« آر. سی. جی.»بر پايۀ گزارش 

با « International Journal of Environmental Science and Technology». نشريۀ اندگرفتهضريب تأثیر 

به ترتیب بیشترين و  171/0با ضريب تأثیر « Iranian Journal of Veterinary Research»و  ۹15/1ضريب تأثیر 

، ن گزارشاي. بر پايۀ دارند« وب آو ساينس»های ايرانی نمايه شده در نشريه را میانکمترين ضريب تأثیر 

نشريه در  پنج( در چارک نخست، Journal of Nonlinear Sciences and Applicationsيک نشريه )ايران 

 اين شده در های نمايهنشريه سیاهۀنشريه در چارک چهارم  2۹نشريه در چارک سوم، و  11چارک دوم، 

 بندی شود؛سان در دو چارک دسته)شايد يک نشريه در دو حوزۀ موضوعی، نمايه و بدين دارد هنامنمايه

در حوزۀ رياضیات کاربردی در « Journal of Nonlinear Sciences and Applications»برای نمونه، نشريۀ 
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 .بندی شده است(چارک دوم و در حوزۀ رياضیات در چارک نخست دسته

ر پايۀ ها برتبۀ جهانی نشريه دربردارندۀ، ی ايرانی دارای ضريب تأثیرهاتر نشريهاطالعات کامل

یر بدون محاسبۀ ضريب تأثچارکی که نشريه در آن است، ه، عنوان نشريه، ضريب تأثیر نشري، «ضريب تأثیر»

 آمده است. 5-2جدول آنها در  «آيجن امتیاز»خوداستنادی، ضريب تأثیر پنج ساله، و 
 

 «ساینس آو وب»نامة های جهانی ایرانی در نمایه. ضریب تأثیر نشریه5-2جدول 

Global 

Rank 
Full Journal Title IF Q 

IF 

without 

SC 

5-Year 

Impact 

Factor 

Eigenfactor 

Score 

4585 

International Journal of 

Environmental Science and 

Technology 

1.915 Q2 1.658 2.156 0.00478 

5341 Hepatitis Monthly 1.677 Q4 1.368 1.835 0.0028 

5428 
DARU-Journal of Pharmaceutical 

Sciences 
1.653 Q3 1.645 1.988 0.00167 

5473 Cell Journal 1.636 Q4 1.594 1.683 0.00135 

6220 
Iranian Journal of Basic Medical 

Sciences 
1.424 

Q3, 

Q4 
1.318 1.381 0.00224 

6230 IRANIAN POLYMER JOURNAL 1.422 Q3 1.126 1.543 0.00168 

6283 
Journal of the Iranian Chemical 

Society 
1.407 Q3 1.16 1.331 0.00221 

6496 
Iranian Journal of Pharmaceutical 

Research 
1.352 Q4 1.159 1.451 0.0026 

6556 
Journal of Nonlinear Sciences and 

Applications 
1.34 

Q1, 

Q2 
0.897 N/A 0.00082 

7014 
Journal of Research in Medical 

Sciences 
1.237 Q3 1.134 1.133 0.00433 

7091 Journal of Arthropod-Borne Diseases 1.218 Q3 1.055 1.394 0.0004 

7163 Archives of Iranian Medicine 1.2 Q3 1.056 1.312 0.00268 

7775 
International Journal of Plant 

Production 
1.065 Q2 0.839 1.132 0.00061 

7981 Jundishapur Journal of Microbiology 1.017 Q4 0.888 0.972 0.00168 

8382 
International Journal of 

Environmental Research 
0.927 Q4 0.9 1.105 0.00176 

8446 Iranian Journal of Kidney Diseases 0.916 Q4 0.86 1.063 0.0012 

8686 Iranian Red Crescent Medical Journal 0.865 Q3 0.798 0.965 0.00304 

8758 Iranian Journal of Immunology 0.85 Q4 0.8 0.904 0.00033 

8827 
Banach Journal of Mathematical 

Analysis 
0.833 

Q2, 

Q3 
0.767 0.857 0.00157 

8879 Urology Journal 0.824 Q4 0.776 0.807 0.00094 

8924 
Journal of Agricultural Science and 

Technology 
0.813 Q2 0.672 1.087 0.00223 

8931 
Iranian Journal of Allergy Asthma 

and Immunology 
0.812 Q4 0.71 1.033 0.00085 

9158 Iranian Journal of Public Health 0.768 Q4 0.711 0.864 0.00241 

9216 Iranian Journal of Parasitology 0.758 Q4 0.667 0.989 0.00114 
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9479 Iranian Journal of Pediatrics 0.707 Q4 0.661 0.846 0.00129 

9911 
International Journal of Civil 

Engineering 
0.624 Q4 0.34 0.718 0.0005 

10005 

IRANIAN JOURNAL OF 

CHEMISTRY & CHEMICAL 

ENGINEERING-INTERNATIONAL 

ENGLISH EDITION 

0.606 Q4 0.245 0.723 0.00035 

10064 

Iranian Journal of Science and 

Technology-Transactions of 

Mechanical Engineering 

0.595 Q4 0.419 0.768 0.00023 

10213 Iranian Journal of Fuzzy Systems 0.56 
Q3, 

Q4 
0.52 0.725 0.00064 

10243 Iranian Journal of Radiology 0.554 Q4 0.531 0.625 0.00059 

10620 Annals of Functional Analysis 0.477 
Q3, 

Q4 
0.45 0.559 0.00088 

10928 Scientia Iranica 0.405 Q4 0.348 1.247 0.00437 

11224 
Journal of Environmental Health 

Science and Engineering 
0.338 Q4 0.338 0.331 0.00025 

11230 

Iranian Journal of Science and 

Technology-Transactions of 

Electrical Engineering 

0.333 Q4 0.267 0.328 0.00005 

11421 
Bulletin of the Iranian Mathematical 

Society 
0.287 Q4 0.266 0.328 0.00107 

11436 
IRANIAN JOURNAL OF 

FISHERIES SCIENCES 
0.285 Q4 0.238 0.571 0.00071 

11454 Iranian Journal of Biotechnology 0.278 Q4 0.264 0.494 0.00023 

11462 

Iranian Journal of Science and 

Technology-Transactions of Civil 

Engineering 

0.276 Q4 0.158 0.441 0.0002 

11543 
International Journal of Radiation 

Research 
0.25 Q4 0.183 0.381 0.00011 

11675 
Iranian Journal of Science and 

Technology Transaction A-Science 
0.217 Q4 0.217 0.278 0.0003 

11799 
Iranian Journal of Veterinary 

Research 
0.171 Q4 0.164 0.251 0.00027 

 

 آو وب» امۀننمايه در شدهنمايه ايرانی هاینشريه تأثیر ضريب میانگین گفت توانمی رفته،همروی

 آو وب» پايگاه در نشريه 12062 شمار 2017 سال در.« آر. سی. جی» گزارش پايۀ بر. است 85/0 «ساينس

 .اندشده نمايه «ساينس

 

 امتیاز استنادی .2-3

 امتیاز» 2016 سال در ايرانی نشريۀ 120 میالدی 2017 سال در «اسکوپوس» پايگاه گزارش پايۀ بر

جايگاه نخست  51/2 «استنادی امتیاز» با تبريز دانشگاه انتشارات از« BioImpacts» نشريۀ. اندگرفته «استنادی
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ايرانی  هاینشريه« استنادیامتیاز »شاپا، و ، عنوان. دارد «اسکوپوس» در شدهنمايه ايرانی هاینشريه میان را

 .آمده است 6-2جدول در  «اسکوپوس»نامۀ در نمايه
 

 «اسکوپوس»نامة های جهانی ایرانی در نمایهنشریه« امتیاز استنادی». مقدار 6-2جدول 
National 

Rank 

Global 

Rank 
Source Title Print-ISSN E-ISSN 

2016 

CiteScore 

1 3028 BioImpacts 22285652 22285660 2.51 

2 4002 

International Journal of 

Environmental Science and 

Technology 

17351472  2.11 

3 4019 Advanced Pharmaceutical Bulletin 22285881 22517308 2.1 

4 4368 Cell Journal 22285806 22285814 1.99 

5 4995 Iranian Endodontic Journal 17357497 20082746 1.81 

6 5394 
Iranian Journal of Pharmaceutical 

Research 
17350328 17266890 1.7 

7 5430 Journal of Applied Fluid Mechanics 17353572 17353645 1.69 

8 5673 
Iranian Journal of Basic Medical 

Sciences 
20083866 20083874 1.63 

9 5713 
International Journal of Preventive 

Medicine 
20087802 20088213 1.62 

10 5832 
Gastroenterology and Hepatology 

from Bed to Bench 
20082258 20084234 1.59 

11 5838 Journal of Lasers in Medical Sciences 20089783 22286721 1.59 

12 6095 Caspian Journal of Internal Medicine 20086164 20086172 1.52 

13 6340 
Journal of Research in Medical 

Sciences 
17351995  1.47 

14 6412 Journal of Arthropod-Borne Diseases 23221984 23222271 1.45 

15 7003 Iranian Biomedical Journal 1028852X  1.33 

16 7117 
Avicenna Journal of Medical 

Biotechnology 
20082835 20084625 1.3 

17 7134 
International Journal of Fertility and 

Sterility 
2008076X 20080778 1.3 

18 7138 
International Journal of Occupational 

and Environmental Medicine 
20086520 20086814 1.3 

19 7305 Journal of Reproduction and Infertility 22285482 2251676X 1.27 

20 7306 Journal of Research in Health Sciences 16822765  1.27 

21 7327 Archives of Iranian Medicine 10292977  1.26 

22 7525 Iranian Journal of Parasitology 17357020  1.23 

23 7591 
Journal of Injury and Violence 

Research 
20082053 20084072 1.22 

24 7643 
International Journal of Plant 

Production 
17356814  1.21 

25 7840 
International Journal of Hematology-

Oncology and Stem Cell Research 
17351243 20082207 1.17 

26 8061 
International Journal of Reproductive 

BioMedicine 
24764108 24763772 1.13 

27 8239 Iranian Journal of Kidney Diseases 17358582 17358604 1.1 

28 8358 Iranian Journal of Microbiology 20083289 20084447 1.08 

29 8640 Iranian Journal of Medical Sciences 02530716  1.03 

30 8642 
Journal of Agricultural Science and 

Technology 
16807073 23453737 1.03 

31 8979 ARYA Atherosclerosis 17353955 22516638 0.98 
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National 

Rank 

Global 

Rank 
Source Title Print-ISSN E-ISSN 

2016 

CiteScore 

32 9067 
International Journal of Organ 

Transplantation Medicine 
20086490 20086482 0.97 

33 9531 
Iranian Journal of Allergy, Asthma 

and Immunology 
17351502 17355249 0.9 

34 9606 Iranian Journal of Immunology 17351383 1735367X 0.89 

35 9653 Basic and Clinical Neuroscience 2008126X  0.88 

36 9919 Iranian Journal of Pediatrics 20082142 20082150 0.85 

37 9920 Iranian Journal of Public Health 03044556  0.85 

38 9928 
Journal of Medical Hypotheses and 

Ideas 
22517294  0.85 

39 9985 Iranian Journal of Cancer Prevention 20082398 20082401 0.84 

40 10302 
Iranian Journal of Language Teaching 

Research 
 23221291 0.8 

41 10423 Scientia Iranica 10263098 23453605 0.79 

42 10618 Archives of Bone and Joint Surgery 23454644 2345461X 0.76 

43 10641 Iranian Journal of Psychiatry 17354587 20082215 0.76 

44 10681 Urology journal 17351308 1735546X 0.76 

45 10931 Acta Medica Iranica 00446025  0.72 

46 11032 
International Cardiovascular Research 

Journal 
22519130 22519149 0.71 

47 11114 
Iranian Journal of 

Otorhinolaryngology 
22517251  0.7 

48 11211 Iranian Journal of Child Neurology 17354668 20080700 0.69 

49 11212 Iranian Journal of Fuzzy Systems 17350654  0.69 

50 11370 
International Journal of Engineering, 

Transactions B: Applications 
1728144X 17359244 0.67 

51 11441 Dental Research Journal 17353327 20080255 0.66 

52 11632 
Iranian Journal of Obstetrics, 

Gynecology and Infertility 
16802993  0.64 

53 11663 
Medical Journal of the Islamic 

Republic of Iran 
10161430  0.64 

54 11688 Webology 1735188X  0.64 

55 11737 
Iranian Journal of Psychiatry and 

Behavioral Sciences 
17358639 17359287 0.63 

56 11743 
Journal of Biomedical Physics and 

Engineering 
 22517200 0.63 

57 11806 
Analytical and Bioanalytical 

Electrochemistry 
20084226  0.62 

58 12023 
International Journal of Engineering, 

Transactions A: Basics 
10252495  0.6 

59 12155 Journal of Solid Mechanics 20083505 20087683 0.59 

60 12334 Iranian Journal of Fisheries Sciences 15622916  0.57 

61 12838 
International Journal of Health Policy 

and Management 
 23225939 0.52 

62 13067 Journal of Medicinal Plants 16840240  0.5 

63 13129 Annals of Functional Analysis  20088752 0.49 

64 13309 Tanaffos 17350344  0.48 

65 13689 
Iranian Journal of Pharmaceutical 

Sciences 
17352444  0.44 

66 13701 
Journal of Reports in Pharmaceutical 

Sciences 
23221232 23225106 0.44 

67 13907 
Journal of Babol University of 

Medical Sciences 
15614107  0.42 

68 14100 Asian Journal of Civil Engineering 15630854  0.4 
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National 

Rank 

Global 

Rank 
Source Title Print-ISSN E-ISSN 

2016 

CiteScore 

69 14162 
Journal of Tehran University Heart 

Center 
17358620 20082371 0.4 

70 14261 
Iranian Journal of Materials Science 

and Engineering 
17350808  0.39 

71 14280 
Journal of Mazandaran University of 

Medical Sciences 
17359260 17359279 0.39 

72 14523 
Iranian Journal of Chemistry and 

Chemical Engineering 
10219986  0.37 

73 14524 
Iranian Journal of Mathematical 

Sciences and Informatics 
17354463 20089473 0.37 

74 14593 
Archives of Clinical Infectious 

Diseases 
 23452641 0.36 

75 14656 
Journal of Medical Ethics and History 

of Medicine 
20080387  0.36 

76 14871 International Journal of Group Theory 22517650 22517669 0.34 

77 14878 
Iranian Journal of Electrical and 

Electronic Engineering 
17352827 23833890 0.34 

78 14879 
Iranian Journal of Endocrinology and 

Metabolism 
16834844  0.34 

79 14898 Koomesh 16087046  0.34 

80 14958 Archives of Razi Institute 03653439  0.33 

81 15249 
Bulletin of the Iranian Mathematical 

Society 
10186301  0.31 

82 15308 Iranian Journal of Pathology 17355303  0.31 

83 15309 Iranian Journal of Veterinary Research 17281997  0.31 

84 15327 
Journal of Sciences, Islamic Republic 

of Iran 
10161104  0.31 

85 15333 
Journal of the Iranian Statistical 

Society 
17264057  0.31 

86 15502 Physiology and Pharmacology 24765236 24765244 0.3 

87 15599 
Journal of Computational and Applied 

Research in Mechanical Engineering 
22287922 22516549 0.29 

88 15616 
Journal of Zanjan University of 

Medical Sciences and Health Services 
16069366  0.29 

89 15735 Iranian Journal of Medical Physics 22520309 23453672 0.28 

90 15736 Iranian Journal of Neonatology 22517510 23222158 0.28 

91 15876 Iranian Journal of Nuclear Medicine 16812824  0.27 

92 15877 Iranian Journal of Radiation Research 17284554 17284562 0.27 

93 15996 Iranian Journal of Epidemiology 17357489  0.26 

94 16133 
International Journal of Information 

Science and Management 
20088302 20088310 0.25 

95 16565 HAYAT 17352215 2008188X 0.22 

96 16574 
Iranian Journal of Pharmacology and 

Therapeutics 
17352657  0.22 

97 16589 
Journal of Kerman University of 

Medical Sciences 
10239510 20082843 0.22 

98 16605 Middle East Journal of Cancer 20086709 20086687 0.22 

99 16872 Govaresh 15607186 2008756X 0.2 

100 17060 Language Related Research 23830816  0.19 

101 17175 Iran Occupational Health 17355133  0.18 

102 17176 Iranian Journal of Earth Sciences 20088779 2228785X 0.18 

103 17424 Tehran University Medical Journal 16831764 17357322 0.17 

104 17570 
Scientific Journal of Kurdistan 

University of Medical Sciences 
1560652X  0.16 
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National 

Rank 

Global 

Rank 
Source Title Print-ISSN E-ISSN 

2016 

CiteScore 

105 17821 Iranian Journal of Blood and Cancer 20084595 20084609 0.14 

106 17986 Iranian Journal of Dermatology 0021082X  0.13 

107 17996 Journal of Isfahan Medical School 10277595 1735854X 0.13 

108 18379 Iranian Economic Review 10266542  0.11 

109 18592 Journal of Current Ophthalmology  24522325 0.1 

110 18604 Journal of Veterinary Research 20082525 22516190 0.1 

111 18983 International Journal of Pediatrics  23455055 0.08 

112 19219 
International Journal of Management 

and Business Research 
22287027  0.07 

113 19470 Journal of Environmental Studies 10258620  0.06 

114 19689 Genetics in the Third Millennium 17286182 2383014X 0.05 

115 19721 
Iranian Journal of Information 

Processing Management 
22518223 22518231 0.05 

116 19974 Iranian Heart Journal 17357306  0.04 

117 19992 Journal of the Earth and Space Physics 03781046  0.04 

118 20229 Iranian Journal of Physics Research 16826957  0.03 

119 21092 Iranian Journal of Neurology 2008384X 22520058 0 

120 21319 

Research in Contemporary World 

Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye 

Khareji 

10260188  0 

  
International Journal of Molecular and 

Cellular Medicine 
22519637 22519645  

  
Iranian Journal of Applied Animal 

Science 
2251628X 2251631X  

  Iranian Journal of Ichthyology 23831561 23830964  

  
Journal of Information Systems and 

Telecommunication 
23221437  

  Journal of Islamic Dental Association 10246428 20081960  

  
Journal of Medical Signals and 

Sensors 
 22287477  

  Journal of Rangeland Science 20089996 2423642X  

  
Majlesi Journal of Electrical 

Engineering 
2345377X 23453796  

  
Modares Journal of Medical Sciences: 

Pathobiology 
15629554   

  Pharmaceutical Sciences 1735403X 23832886  

  Physical Chemistry Research 23225521 23452625  

  Poultry Science Journal 23456604 23456566  

  
Progress in Color, Colorants and 

Coatings 
20082134 23831790  

  
Reports of Biochemistry and 

Molecular Biology 
 23223480  

 

 نمايه پايگاه اين 2016 فهرست در نشريه 21.150 میالدی 2017 سال در «اسکوپوس» گزارش پايۀ بر

 2۹/1 به يکنزد هانشريه همۀ «استنادی امتیاز» میانگین. اندگرفته «استنادی امتیاز» نشريه 21.477 و اندشده

 .است 68/0 «اسکوپوس» نامۀنمايه در شده نمايه ايرانی هاینشريه «استنادی امتیاز» میانگین و بوده

 میان ار چهارم جايگاه ايران ،«اسکوپوس» نامۀنمايه در هانشريه «استنادی امتیاز» میانگین پايۀ بر

امۀ ننمايههای کشورهای منطقه در نشريه« امتیاز استنادی» میانگین 7-2جدول در . دارد منطقه کشورهای
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 است.آمده « اسکوپوس»
 

 «اسکوپوس»نامة های کشورهای منطقه در نمایهنشریه« امتیاز استنادی» . میانگین7-2جدول 

 میانگین امتیاز استنادی کشورها

 1.41 مصر

 1.31 عربستان سعودی

 1.17 عربی متحده امارات

 0.68 ايران

 0.60 عمان

 0.54 قدس اشغالگر رژيم

 0.42 اردن

 0.42 قطر

 0.40 پاکستان

 0.36 ترکیه

 0.31 کويت

 0.28 بحرين

 0.27 گرجستان

 0.25 لبنان

 0.21 آذربايجان

 0.20 عراق

 0.13 قزاقستان

 و ارمنستان

 و ازبکستان

 و افغانستان

 و تاجیکستان

 و ترکمنستان

 و سوريه

 و فلسطین

 و قرقیزستان

 و يمن

 



 اـنم

«21» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 

 اسنیپ .2-4

 «اسنیپ» شاخص 2016 سال در ايرانی نشريۀ 120 میالدی 2017 سال در «اسکوپوس» گزارش پايۀ بر

 از« Journal of Applied Fluid Mechanics» نشريۀ. اندگرفته( منبع پايۀ بر شده هنجاربه تاثیر ضريب)

 هاینشريه میان جايگاه نخست را 326/1 «اسنیپ» با فناوری و علوم رسانیاطالع ایمنطقه مرکز انتشارات

نامۀ مايههای ايرانی در ننشريه« اسنیپ»شاپا، و عنوان نشريه، . دارد «اسکوپوس» نامۀنمايه در شدهنمايه ايرانی

 .آمده است 8-2جدول در  »اسکوپوس»
 

 «اسکوپوس»نامة های جهانی ایرانی در نمایهنشریه «اسنیپ»مقدار . 8-2جدول 

National 

Rank 

Global 

Rank 
Source Title Print-ISSN E-ISSN 

2016 

SNIP 

1 3032 
Journal of Applied Fluid 

Mechanics 
17353572 17353645 1.326 

2 3310 Language Related Research 23830816  1.283 

3 3677 Iranian Endodontic Journal 17357497 20082746 1.232 

4 3902 BioImpacts 22285652 22285660 1.199 

5 4065 

International Journal of 

Occupational and Environmental 

Medicine 

20086520 20086814 1.177 

6 4341 
Journal of Research in Health 

Sciences 
16822765  1.145 

7 4364 
Journal of Arthropod-Borne 

Diseases 
23221984 23222271 1.142 

8 5015 Advanced Pharmaceutical Bulletin 22285881 22517308 1.075 

9 5264 Iranian Journal of Parasitology 17357020  1.051 

10 5501 
Journal of Lasers in Medical 

Sciences 
20089783 22286721 1.031 

11 6005 
International Journal of Preventive 

Medicine 
20087802 20088213 0.985 

12 6071 
Caspian Journal of Internal 

Medicine 
20086164 20086172 0.981 

13 6114 Archives of Iranian Medicine 10292977  0.978 

14 6346 
Journal of Agricultural Science 

and Technology 
16807073 23453737 0.957 

15 6359 
Iranian Journal of Pharmaceutical 

Research 
17350328 17266890 0.955 

16 6417 

International Journal of 

Environmental Science and 

Technology 

17351472  0.95 

17 6934 
Iranian Journal of Medical 

Sciences 
02530716  0.912 

18 7214 
Journal of Research in Medical 

Sciences 
17351995  0.89 

19 7808 
Journal of Injury and Violence 

Research 
20082053 20084072 0.847 
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20 8078 
Gastroenterology and Hepatology 

from Bed to Bench 
20082258 20084234 0.829 

21 8284 
Journal of Reproduction and 

Infertility 
22285482 2251676X 0.813 

22 8501 
Iranian Journal of 

Otorhinolaryngology 
22517251  0.798 

23 8826 
Iranian Journal of Language 

Teaching Research 
 23221291 0.775 

24 8829 Iranian Journal of Child Neurology 17354668 20080700 0.775 

25 8838 
International Journal of Plant 

Production 
17356814  0.774 

26 9474 
Avicenna Journal of Medical 

Biotechnology 
20082835 20084625 0.735 

27 9590 Iranian Journal of Kidney Diseases 17358582 17358604 0.728 

28 9677 Iranian Journal of Microbiology 20083289 20084447 0.722 

29 10043 Annals of Functional Analysis  20088752 0.701 

30 10162 
Iranian Journal of Basic Medical 

Sciences 
20083866 20083874 0.693 

31 10189 Iranian Journal of Pediatrics 20082142 20082150 0.692 

32 10334 Cell Journal 22285806 22285814 0.683 

33 10482 
International Journal of Fertility 

and Sterility 
2008076X 20080778 0.672 

34 10526 Urology journal 17351308 1735546X 0.67 

35 11131 Iranian Biomedical Journal 1028852X  0.634 

36 11448 ARYA Atherosclerosis 17353955 22516638 0.615 

37 11486 Iranian Journal of Public Health 03044556  0.613 

38 11492 
Iranian Journal of Fisheries 

Sciences 
15622916  0.613 

39 11597 

International Journal of 

Hematology-Oncology and Stem 

Cell Research 

17351243 20082207 0.606 

40 11762 
Journal of Medical Ethics and 

History of Medicine 
20080387  0.596 

41 12004 
Archives of Bone and Joint 

Surgery 
23454644 2345461X 0.58 

42 12043 
Journal of the Iranian Statistical 

Society 
17264057  0.578 

43 12080 
Iranian Journal of Cancer 

Prevention 
20082398 20082401 0.575 

44 12180 

International Journal of 

Engineering, Transactions A: 

Basics 

10252495  0.569 

45 12237 
Iranian Journal of Mathematical 

Sciences and Informatics 
17354463 20089473 0.566 

46 12263 
Medical Journal of the Islamic 

Republic of Iran 
10161430  0.564 

47 12281 Dental Research Journal 17353327 20080255 0.563 

48 12571 Webology 1735188X  0.545 

49 12657 
International Journal of Group 

Theory 
22517650 22517669 0.541 

50 12681 Iranian Journal of Fuzzy Systems 17350654  0.539 
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51 12693 Acta Medica Iranica 00446025  0.538 

52 12852 
Iranian Journal of Obstetrics, 

Gynecology and Infertility 
16802993  0.528 

53 12886 

International Journal of 

Engineering, Transactions B: 

Applications 

1728144X 17359244 0.526 

54 13427 
Journal of Medical Hypotheses and 

Ideas 
22517294  0.494 

55 13514 
International Journal of Organ 

Transplantation Medicine 
20086490 20086482 0.488 

56 13556 Iranian Journal of Psychiatry 17354587 20082215 0.486 

57 13704 
Iranian Journal of Allergy, Asthma 

and Immunology 
17351502 17355249 0.476 

58 13805 
International Cardiovascular 

Research Journal 
22519130 22519149 0.469 

59 13902 
Bulletin of the Iranian 

Mathematical Society 
10186301  0.465 

60 14094 Scientia Iranica 10263098 23453605 0.452 

61 14350 
Iranian Journal of Psychiatry and 

Behavioral Sciences 
17358639 17359287 0.435 

62 14419 

International Journal of 

Information Science and 

Management 

20088302 20088310 0.432 

63 14498 

Journal of Computational and 

Applied Research in Mechanical 

Engineering 

22287922 22516549 0.426 

64 14636 Asian Journal of Civil Engineering 15630854  0.416 

65 14816 Iranian Journal of Immunology 17351383 1735367X 0.404 

66 14839 
Journal of Mazandaran University 

of Medical Sciences 
17359260 17359279 0.403 

67 15113 
Iranian Journal of Chemistry and 

Chemical Engineering 
10219986  0.385 

68 15145 
International Journal of 

Reproductive BioMedicine 
24764108 24763772 0.382 

69 15205 Basic and Clinical Neuroscience 2008126X  0.378 

70 15519 
Journal of Reports in 

Pharmaceutical Sciences 
23221232 23225106 0.358 

71 15870 
Journal of Tehran University Heart 

Center 
17358620 20082371 0.333 

72 15881 Tanaffos 17350344  0.332 

73 15893 
Journal of Babol University of 

Medical Sciences 
15614107  0.331 

74 15941 
Iranian Journal of Endocrinology 

and Metabolism 
16834844  0.328 

75 15974 
Archives of Clinical Infectious 

Diseases 
 23452641 0.326 

76 15989 Iranian Journal of Neonatology 22517510 23222158 0.325 

77 16079 Iran Occupational Health 17355133  0.318 

78 16174 
Iranian Journal of Veterinary 

Research 
17281997  0.31 

79 16245 Journal of Solid Mechanics 20083505 20087683 0.305 
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80 16248 Iranian Journal of Pathology 17355303  0.305 

81 16266 Koomesh 16087046  0.303 

82 16276 

International Journal of 

Management and Business 

Research 

22287027  0.303 

83 16325 Journal of Medicinal Plants 16840240  0.299 

84 16586 Iranian Journal of Epidemiology 17357489  0.281 

85 16600 Archives of Razi Institute 03653439  0.28 

86 16622 

Journal of Zanjan University of 

Medical Sciences and Health 

Services 

16069366  0.279 

87 16794 Middle East Journal of Cancer 20086709 20086687 0.265 

88 16798 Iranian Journal of Dermatology 0021082X  0.265 

89 16831 
Iranian Journal of Radiation 

Research 
17284554 17284562 0.262 

90 16863 
Journal of Kerman University of 

Medical Sciences 
10239510 20082843 0.26 

91 16892 
International Journal of Health 

Policy and Management 
 23225939 0.257 

92 16905 
Iranian Journal of Materials 

Science and Engineering 
17350808  0.256 

93 16911 
Iranian Journal of Pharmacology 

and Therapeutics 
17352657  0.256 

94 17093 
Analytical and Bioanalytical 

Electrochemistry 
20084226  0.242 

95 17169 
Journal of Biomedical Physics and 

Engineering 
 22517200 0.237 

96 17357 Iranian Journal of Medical Physics 22520309 23453672 0.223 

97 17377 Tehran University Medical Journal 16831764 17357322 0.222 

98 17436 
Iranian Journal of Electrical and 

Electronic Engineering 
17352827 23833890 0.215 

99 17674 Journal of Current Ophthalmology  24522325 0.198 

100 17702 
Journal of Sciences, Islamic 

Republic of Iran 
10161104  0.195 

101 17883 Govaresh 15607186 2008756X 0.182 

102 17891 
Iranian Journal of Pharmaceutical 

Sciences 
17352444  0.181 

103 17917 HAYAT 17352215 2008188X 0.179 

104 18142 
Iranian Journal of Information 

Processing Management 
22518223 22518231 0.162 

105 18187 Iranian Journal of Earth Sciences 20088779 2228785X 0.157 

106 18623 Iranian Economic Review 10266542  0.124 

107 18663 Physiology and Pharmacology 24765236 24765244 0.12 

108 18695 Journal of Isfahan Medical School 10277595 1735854X 0.118 

109 18753 
Scientific Journal of Kurdistan 

University of Medical Sciences 
1560652X  0.113 

110 18839 
Iranian Journal of Physics 

Research 
16826957  0.107 

111 18938 International Journal of Pediatrics  23455055 0.098 

112 18966 
Iranian Journal of Blood and 

Cancer 
20084595 20084609 0.096 
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113 19118 
Iranian Journal of Nuclear 

Medicine 
16812824  0.083 

114 19234 Journal of Veterinary Research 20082525 22516190 0.074 

115 19514 
Journal of the Earth and Space 

Physics 
03781046  0.053 

116 19576 Journal of Environmental Studies 10258620  0.046 

117 19823 Iranian Heart Journal 17357306  0.024 

118 20262 Genetics in the Third Millennium 17286182 2383014X 0 

119 20753 Iranian Journal of Neurology 2008384X 22520058 0 

120 20936 

Research in Contemporary World 

Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-

ye Khareji 

10260188  0 

  
International Journal of Molecular 

and Cellular Medicine 
22519637 22519645  

  
Iranian Journal of Applied Animal 

Science 
2251628X 2251631X  

  Iranian Journal of Ichthyology 23831561 23830964 

  
Journal of Information Systems 

and Telecommunication 
23221437 23452773  

  
Journal of Islamic Dental 

Association 
10246428 20081960  

  
Journal of Medical Signals and 

Sensors 
 22287477  

  Journal of Rangeland Science 20089996 2423642X  

  
Majlesi Journal of Electrical 

Engineering 
2345377X 23453796  

  
Modares Journal of Medical 

Sciences: Pathobiology 
15629554   

  Pharmaceutical Sciences 1735403X 23832886  

  Physical Chemistry Research 23225521 23452625  

  Poultry Science Journal 23456604 23456566  

  
Progress in Color, Colorants and 

Coatings 
20082134 23831790  

  
Reports of Biochemistry and 

Molecular Biology 
 23223480  

 

 نمايه پايگاه اين 2016 فهرست در نشريه 225۹3 میالدی 2017 سال در «اسکوپوس» گزارش پايۀ بر

 میانگین و بوده 8/0 به نزديک هانشريه همۀ «اسنیپ» میانگین. اندگرفته «اسنیپ» نشريه 21.155 که اندشده

 .است 5/0 برابر ايرانی هاینشريه «اسنیپ»

 شورهایک میان را هفتم جايگاه ايران ،«اسکوپوس» نامۀنمايه در هانشريه «اسنیپ» میانگین پايۀ بر

مده آ« اسکوپوس»نامۀ نمايههای کشورهای منطقه در نشريه «اسنیپ» میانگین ۹-2جدول در . دارد منطقه

 است.
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 «اسکوپوس»نامة های کشورهای منطقه در نمایهنشریه« اسنیپ»میانگین . 9-2جدول 

 میانگین اسنیپ کشورها

 0.959 عربستان سعودی

 0.740 مصر

 0.654 عمان

 0.560 گرجستان

 0.514 قدس اشغالگر رژيم

 0.499 اردن

 0.497 ايران

 0.477 عربی متحده امارات

 0.413 عراق

 0.381 پاکستان

 0.366 ترکیه

 0.345 آذربايجان

 0.343 کويت

 0.326 قزاقستان

 0.227 بحرين

 0.198 لبنان

 0.193 قطر

 و ارمنستان

 و ازبکستان

 و افغانستان

 و تاجیکستان

 و ترکمنستان

 و سوريه

 و فلسطین

 و قرقیزستان

 و يمن

 

 سکیمگوهای بندی نشریهرتبه .2-5

 شدهنمايه هاینشريه سیاهۀ در را ايرانی نشريۀ 140 نام 2017 سال گزارش در «سکیمگو» آزمايشگاه

 نشريۀ «سکیمگو» 2017 سال فهرست پايۀ بر. است داده.« آر. جی. اس» شاخص آنها به و کرده منتشر 2016
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«Journal of Nonlinear Science and Applications »ايرانی هاینشريه میان را.« آر. جی. اس» بیشترين 

 رتبۀ جهانی و ملی. است گرفته جای «اعداد نظريۀ و جبر» موضوعی حوزۀ در نخست چارک در و دارد

های نشريه« اچ»چارک، و شاخص ، «آر. جی. اس.»، شاپا، ، عنوان«اس. جی. آر.»نشريه بر پايۀ شاخص 

  آمده است. 10-2جدول در « سکیمگو»ايرانی در پايگاه 
 

 (.«آر .جی .اس»)ترتیب بر پایة مقدار « سکیمگو»های آزمایشگاه نشریهشده در پایگاه های ایرانی نمایه. نشریه10-2جدول 

Global 

Rank 

National 

Rank 
Title ISSN SJR 

SJR 

Quartil

e 

H 

index 

3026 1 
Journal of Nonlinear Science and 

Applications 

20081901, 

20081898 

1.21

4 
Q1 7 

5191 2 
Banach Journal of Mathematical 

Analysis 
17358787 

0.82

9 
Q2 13 

5894 3 
Asian Pacific Journal of Cancer 

Prevention 

15137368, 

2476762X 

0.74

3 
Q2 55 

6436 4 BioImpacts 
22285660, 

22285652 

0.68

9 
Q1 16 

6957 5 Iranian Endodontic Journal 
17357497, 

20082746 

0.63

9 
Q2 12 

6994 6 Cell Journal 
22285806, 

22285814 

0.63

6 
Q3 15 

7325 7 Advanced Pharmaceutical Bulletin 
22517308, 

22285881 

0.60

8 
Q1 16 

7360 8 
International Journal of Preventive 

Medicine 

20088213, 

20087802 

0.60

5 
Q2 22 

7546 9 Caspian Journal of Internal Medicine 
20086164, 

20086172 

0.58

8 
Q2 11 

7571 10 
Iranian Journal of Pharmaceutical 

Research 

17350328, 

17266890 

0.58

4 
Q1 23 

7687 11 
International Journal of Environmental 

Science and Technology 
17351472 

0.57

5 
Q2 53 

7931 12 
Journal of Ophthalmic and Vision 

Research 

20082010, 

2008322X 

0.55

7 
Q2 14 

8026 13 
Gastroenterology and Hepatology from 

Bed to Bench 

20082258, 

20084234 
0.55 Q2 12 

8279 14 Archives of Iranian Medicine 10292977 
0.53

2 
Q2 35 

8541 15 
Iranian Journal of Basic Medical 

Sciences 

20083866, 

20083874 

0.51

2 
Q2 19 

8653 16 Journal of Arthropod-Borne Diseases 
23222271, 

23221984 

0.50

4 
Q3 8 

8991 17 Research in Pharmaceutical Sciences 
17355362, 

17359414 

0.48

3 
Q1 16 

9161 18 
International Journal of Fertility and 

Sterility 

2008076X

, 

20080778 

0.47

1 
Q2 13 

9190 19 Journal of Injury and Violence Research 
20084072, 

20082053 
0.47 Q2 12 

9225 20 Iranian Journal of Parasitology 17357020 
0.46

7 
Q3 17 
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9344 21 Daru 
20082231, 

15608115 

0.45

9 
Q2 26 

9367 22 
International Journal of Hematology-

Oncology and Stem Cell Research 

17351243, 

20082207 

0.45

7 
Q3 8 

9481 23 
Avicenna Journal of Medical 

Biotechnology 

20084625, 

20082835 

0.45

1 
Q2 10 

9586 24 
International Journal of Civil 

Engineering 
17350522 

0.44

4 
Q2 12 

9669 25 
Journal of Agricultural Science and 

Technology 

16807073, 

23453737 
0.44 Q2 17 

9732 26 Journal of Lasers in Medical Sciences 
22286721, 

20089783 

0.43

5 
Q2 9 

9748 27 
International Journal of Occupational and 

Environmental Medicine 

20086520, 

20086814 

0.43

4 
Q3 11 

9752 28 ARYA Atherosclerosis 
17353955, 

22516638 

0.43

4 
Q3 9 

9854 29 Journal of Reproduction and Infertility 

2251676X

, 

22285482 

0.42

8 
Q3 11 

10035 30 Iranian Biomedical Journal 1028852X 
0.41

7 
Q2 20 

10233 31 Iranian Journal of Microbiology 
20083289, 

20084447 

0.40

7 
Q3 14 

10333 32 Asian Journal of Sports Medicine 

2008000X

, 

20087209 

0.40

2 
Q3 15 

10406 33 International Journal of Plant Production 17356814 
0.39

9 
Q2 18 

10407 34 Journal of Research in Health Sciences 16822765 
0.39

9 
Q2 11 

10413 35 
International Journal of Reproductive 

BioMedicine 

24763772, 

24764108 

0.39

8 
Q3 13 

10561 36 
Iranian Polymer Journal (English 

Edition) 
10261265 0.39 Q2 30 

10675 37 Annals of Functional Analysis 20088752 
0.38

4 
Q3 7 

10813 38 Journal of Research in Medical Sciences 17351995 
0.37

8 
Q2 23 

10833 39 Iranian Journal of Medical Sciences 2530716 
0.37

8 
Q2 15 

10867 40 Iranian Journal of Pediatrics 
20082150, 

20082142 

0.37

6 
Q3 14 

10925 41 Iranian Journal of Otorhinolaryngology 22517251 
0.37

3 
Q3 5 

10969 42 Iranian Journal of Public Health 3044556 
0.37

2 
Q3 23 

10980 43 Journal of Applied Fluid Mechanics 
17353572, 

17353645 

0.37

1 
Q2 15 

11298 44 Basic and Clinical Neuroscience 2008126X 
0.35

6 
Q3 7 

11451 45 
Iranian Journal of Allergy, Asthma and 

Immunology 

17351502, 

17355249 
0.35 Q4 17 

11492 46 
International Journal of Organ 

Transplantation Medicine 

20086482, 

20086490 

0.34

8 
Q3 6 

11533 47 
International Journal of Environmental 

Research 
17356865 

0.34

7 
Q2 26 
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11803 48 Iranian Journal of Cancer Prevention 
20082398, 

20082401 

0.33

5 
Q3 9 

12121 49 Iranian Journal of Immunology 

1735367X

, 

17351383 

0.32

1 
Q4 14 

12162 50 Archives of Bone and Joint Surgery 
23454644, 

2345461X 

0.31

9 
Q3 5 

12449 51 Journal of Solid Mechanics 
20083505, 

20087683 

0.30

9 
Q3 10 

12554 52 Journal of the Iranian Chemical Society 1735207X 
0.30

5 
Q3 36 

12595 53 Urology journal 

1735546X

, 

17351308 

0.30

4 
Q3 22 

12691 54 Iranian Journal of Psychiatry 
17354587, 

20082215 
0.3 Q3 7 

12810 55 International Journal of Group Theory 
22517669, 

22517650 

0.29

6 
Q4 5 

12827 56 Iranian Journal of Kidney Diseases 
17358582, 

17358604 

0.29

5 
Q3 23 

13189 57 
International Journal of Engineering, 

Transactions B: Applications 

1728144X

, 

17359244 

0.28

3 
Q2 11 

13197 58 Acta Medica Iranica 446025 
0.28

3 
Q2 17 

13316 59 Iranian Journal of Fisheries Sciences 15622916 
0.27

9 
Q3 12 

13494 60 
Bulletin of the Iranian Mathematical 

Society 
10186301 

0.27

4 
Q3 11 

13807 61 
Medical Journal of the Islamic Republic 

of Iran 
10161430 

0.26

4 
Q3 9 

13833 62 Journal of Medicinal Plants 16840240 
0.26

3 
Q2 13 

13903 63 Iranian Journal of Fuzzy Systems 17350654 
0.26

1 
Q2 18 

14207 64 Journal of Medical Hypotheses and Ideas 22517294 
0.25

2 
Q3 7 

14236 65 
Iranian Journal of Mathematical Sciences 

and Informatics 

17354463, 

20089473 

0.25

2 
Q3 6 

14254 66 
Iranian Journal of Obstetrics, 

Gynecology and Infertility 
16802993 

0.25

1 
Q3 7 

14296 67 
International Cardiovascular Research 

Journal 

22519149, 

22519130 
0.25 Q3 6 

14298 68 
Journal of Babol University of Medical 

Sciences 
15614107 0.25 Q3 7 

14505 69 
Iranian Journal of Language Teaching 

Research 
23221291 

0.24

4 
Q2 4 

14543 70 
International Journal of Engineering, 

Transactions A: Basics 

17281431, 

10252495 

0.24

3 
Q2 9 

14584 71 Iranian Journal of Child Neurology 
17354668, 

20080700 

0.24

2 
Q3 7 

14685 72 Scientia Iranica 10263098 0.24 Q2 29 

14757 73 Asian Journal of Civil Engineering 15630854 
0.23

8 
Q3 11 

15123 74 
Journal of Mazandaran University of 

Medical Sciences 

17359279, 

17359260 

0.22

9 
Q3 10 
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15152 75 

Iranian Journal of Science and 

Technology - Transactions of Mechanical 

Engineering 

22286187 
0.22

9 
Q3 5 

15336 76 
Iranian Journal of Psychiatry and 

Behavioral Sciences 

17359287, 

17358639 

0.22

5 
Q3 7 

15549 77 Journal of the Iranian Statistical Society 17264057 0.22 Q4 3 

15788 78 
Iranian Journal of Materials Science and 

Engineering 
17350808 

0.21

5 
Q3 8 

15900 79 Dental Research Journal 
20080255, 

17353327 

0.21

3 
Q3 4 

16011 80 
International Journal of Information 

Science and Management 

20088310, 

20088302 
0.21 Q3 8 

16331 81 
Journal of Zanjan University of Medical 

Sciences and Health Services 
16069366 

0.20

4 
Q3 6 

16551 82 Iran Occupational Health 17355133 
0.19

9 
Q4 5 

16749 83 Physiology and Pharmacology 
17350581, 

24765236 

0.19

6 
Q4 6 

16840 84 Tanaffos 17350344 
0.19

4 
Q3 9 

17018 85 
International Journal of Health Policy 

and Management 
23225939 0.19 Q4 7 

17167 86 
Journal of Tehran University Heart 

Center 

17358620, 

20082371 

0.18

8 
Q3 7 

17216 87 Iranian Journal of Neonatology 
22517510, 

23222158 

0.18

7 
Q3 2 

17723 88 
Analytical and Bioanalytical 

Electrochemistry 
20084226 

0.17

7 
Q4 9 

17740 89 Iranian Journal of Radiation Research 

17284562, 

23454229, 

17 

0.17

7 
Q3 12 

17815 90 
Iranian Journal of Electrical and 

Electronic Engineering 

17352827, 

23833890 

0.17

5 
Q3 9 

17967 91 Iranian Journal of Pathology 17355303 
0.17

2 
Q4 4 

18093 92 Archives of Clinical Infectious Diseases 
23452641, 

26412345 
0.17 Q3 7 

18273 93 Iranian Journal of Veterinary Research 17281997 
0.16

7 
Q3 11 

18418 94 Koomesh 16087046 
0.16

4 
Q3 6 

18441 95 

Iranian Journal of Science and 

Technology - Transactions of Civil 

Engineering 

22286160 
0.16

4 
Q4 7 

18609 96 
Journal of Sciences, Islamic Republic of 

Iran 
10161104 

0.16

1 
Q3 5 

18647 97 Webology 1735188X 0.16 Q3 10 

18912 98 Iranian Journal of Dermatology 0021082X 
0.15

6 
Q3 3 

19073 99 
Iranian Journal of Endocrinology and 

Metabolism 
16834844 

0.15

4 
Q3 6 

19156 100 Iranian Journal of Epidemiology 17357489 
0.15

3 
Q4 5 

19258 101 
Iranian Journal of Pharmaceutical 

Sciences 
17352444 

0.15

2 
Q3 6 

19278 102 
Iranian Journal of Chemistry and 

Chemical Engineering 
10219986 

0.15

1 
Q3 16 
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19335 103 Archives of Razi Institute 3653439 
0.15

1 
Q4 4 

19397 104 
Journal of Cardiovascular and Thoracic 

Research 

20086830, 

20085117 
0.15 Q4 1 

19466 105 

Iranian Journal of Science and 

Technology - Transactions of Electrical 

Engineering 

22286179 
0.14

9 
Q3 2 

19541 106 
Journal of Reports in Pharmaceutical 

Sciences 

23221232, 

23225106 

0.14

8 
Q3 4 

19620 107 Govaresh 15607186 
0.14

7 
Q3 4 

19863 108 
Iranian Journal of Science and 

Technology, Transaction A: Science 
10286276 

0.14

4 
Q3 12 

20382 109 
Journal of Kerman University of Medical 

Sciences 

10239510, 

20082843 

0.13

9 
Q3 5 

20415 110 Iranian Journal of Physics Research 16826957 
0.13

9 
Q4 2 

20474 111 Iranian Journal of Blood and Cancer 
20084595, 

20084609 

0.13

8 
Q4 2 

21024 112 Journal of Isfahan Medical School 
10277595, 

1735854X 

0.13

2 
Q3 6 

21223 113 
Journal of Biomedical Physics and 

Engineering 
22517200 0.13 Q4 4 

21227 114 Iranian Journal of Earth Sciences 

2228785X

, 

20088779 

0.13 Q4 2 

21314 115 
Scientific Journal of Kurdistan 

University of Medical Sciences 
1560652X 

0.12

9 
Q3 5 

21465 116 Tehran University Medical Journal 
16831764, 

17357322 

0.12

8 
Q3 6 

21581 117 Iranian Journal of Medical Physics 
23453672, 

22520309 

0.12

7 
Q4 4 

21586 118 Iranian Economic Review 10266542 
0.12

7 
Q4 1 

21933 119 Iranian Journal of Neurology 

2008384X

, 

22520058 

0.12

5 
Q4 0 

21976 120 
Journal of Medical Ethics and History of 

Medicine 
20080387 

0.12

5 
Q2 6 

22023 121 Middle East Journal of Cancer 
20086687, 

20086709 

0.12

4 
Q4 3 

22261 122 Language Related Research 
23830816, 

23223081 

0.12

3 
Q3 3 

22289 123 Journal of the Earth and Space Physics 3781046 
0.12

3 
Q4 3 

22298 124 Journal of Current Ophthalmology 24522325 
0.12

2 
Q4 8 

22367 125 HAYAT 
17352215, 

2008188X 

0.12

2 
Q4 5 

22447 126 
Iranian Journal of Pharmacology and 

Therapeutics 
17352657 

0.12

1 
Q4 15 

22671 127 
Journal of Computational and Applied 

Research in Mechanical Engineering 

22287922, 

22516549 

0.11

9 
Q3 2 

24126 128 Iranian Journal of Nuclear Medicine 16812824 0.11 Q4 9 

24150 129 Genetics in the Third Millennium 

24237159, 

2383014X

, 17 

0.11 Q4 1 
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24221 130 International Journal of Pediatrics 23455055 0.11 Q4 6 

24340 131 Journal of Veterinary Research 
22516190, 

20082525 

0.10

9 
Q4 5 

24659 132 Journal of Environmental Studies 10258620 
0.10

7 
Q4 5 

24824 133 Journal of Comprehensive Pediatrics 
22518150, 

22518177 

0.10

6 
Q4 3 

25406 134 
International Journal of Medical 

Toxicology and Forensic Medicine 

22518762, 

22518770 

0.10

4 
Q4 1 

25418 135 
Iranian Journal of Information Processing 

Management 

22518231, 

22518223 

0.10

4 
Q4 2 

25665 136 
Iranian Journal of Electrical and 

Computer Engineering 
16820053 

0.10

3 
Q4 9 

26203 137 
International Journal of Management and 

Business Research 

22287019, 

22287027 

0.10

2 
Q4 1 

26447 138 Geopolitics Quarterly 17354331 
0.10

1 
Q4 1 

27257 139 Iranian Heart Journal 17357306 
0.10

1 
Q4 2 

27942 140 

Research in Contemporary World 

Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye 

Khareji 

10260188 0.1 Q4 4 

 

 منطقه یکشورها میان را چهارم جايگاه ايران ،«سکیمگو» بندیرتبه سیاهۀ در هانشريه شمار پايۀ بر

 ت.اسآمده « سکیمگو»های بندی نشريهرتبههای کشورهای منطقه در شمار نشريه 11-2جدول در . دارد
 

 «سکیمگو»های بندی نشریهرتبههای کشورهای منطقه در . شمار نشریه11-2جدول 

 اهشمار نشریه کشورها

 1۹8 مصر

 182 ترکیه

 153 عربی متحده امارات

 140 ايران

 ۹8 پاکستان

 25 قدس اشغالگر رژيم

 23 عربستان سعودی

 10 اردن

 6 کويت

 6 آذربايجان

 6 گرجستان

 4 بحرين

 4 قطر

 3 عمان
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 3 لبنان

 2 قزاقستان

 2 افغانستان

 1 عراق

 0 ازبکستان

 0 ارمنستان

 0 تاجیکستان

 0 ترکمنستان

 0 سوريه

 0 فلسطین

 0 قرقیزستان

 0 يمن

 

 به همۀ کشورهای جهان از «سکیمگو» هاینشريه پايگاه در نشريه 28.605 گزارش، اين پايۀ بر

 اين به ربوطم استنادهای و ها،مقاله کتابشناختی، اطالعات است، گفتنی. شوندمی نمايه گوناگون هایزبان

 .شودمی گرفته «اسکوپوس» جهانی نامۀنمايه از هانشريه

  



 

 

 بندیرتبه فراگیر هاینظام در هامؤسسه فصل سوم: جایگاه .3

 فصل سوم  

 بندیرتبه فراگیر هاینظام در هاجایگاه مؤسسه

 

 

  

 آنها ترشگس و شتاب پیشرفت ولی گذرد،عالی می آموزش هایمؤسسه بندیرتبه هاینظام اندازیدهه از راه يک به نزديک

های  مؤسسه ناسايیش در پی هانظام اين پرداختند.می هامؤسسه سنجش فراگیر به بندیرتبه هاینظام نخستین. است بوده بسیار

 .شوندارائه می بندیرتبه فراگیر هایگزارش نظام فصل اين در .بودند خود معیارهای پايۀ بر دارای کیفیت باالتر
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 «تایمز عالی آموزش مؤسسة» هایدانشگاه جهانی بندیرتبه .3-1

 18 نام است، شده منتشر 2017 سال در که خود 2018 ويرايش در «تايمز» عالی آموزش مؤسسۀ

 هایگاهدانش گزارش، اين پايۀ بر. است کرده منتشر دنیا برتر هایمؤسسه فهرست در را ايرانی مؤسسۀ

 ،«طوسی صیرالدينن خواجه» ،«اصفهان صنعتی» ،«وصنعت علم» ،«امیرکبیر صنعتی» ،«بابل نوشیروانی صنعتی»

 شهید» ،«اصفهان» ،«گیالن» ،«مشهد فردوسی» ،«تهران پزشکی علوم» ،«تهران» ،«تبريز» ،«شريف صنعتی»

 هجدهم ات نخست جايگاه در ترتیب به اندتوانسته «زنجان» و ،«يزد» ،«بیرجند» ،«الزهرا» ،«شیراز» ،«بهشتی

 ،است گفتنی. اندگرفته جای برتر مؤسسۀ 1000 در ايرانی مؤسسۀ 18 از مؤسسه چهارده. گیرند جای ملی

 .بودند گرفته جای برتر مؤسسۀ 1000 در ايرانی مؤسسۀ 13 نظام اين پیشین ويرايش در

 ارزيابی گوناگون کشورهای از مؤسسه 1102 رفتههمروی «تايمز» بندیرتبه نظام 2018 ويرايش در

 آموزش، وزۀح پنج در را دنیا پیشرو هایمؤسسه «تايمز» عالی آموزش جهانی بندیرتبه. اندشده بندیرتبه و

در . کندمی ارزيابی کمی سنجۀ 13 پايۀ بر صنعتی، درآمدهای و استنادها، پژوهش، جهانی، اندازچشم

گوناگون  هایسنجهامتیاز آنها در  2-3جدول های ايرانی و در و جهانی مؤسسه های ملیرتبه 1-3جدول 

 آمده است.
 

 «تایمز» عالی آموزش مؤسسة جهانی بندیرتبه نظام در ایرانی هایمؤسسه رتبة و کل امتیاز. 1-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی امتیاز کل مؤسسهنام 

 301و350 1 45.1-42.4 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 601و800 2 30.6-21.5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 601و800 3 30.6-21.5 ايران دانشگاه علم وصنعت

 601و800 4 30.6-21.5 دانشگاه صنعتی اصفهان

 601و800 5 30.6-21.5 دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

 601و800 6 30.6-21.5 دانشگاه صنعتی شريف

 601و800 7 30.6-21.5 دانشگاه تبريز

 601و800 8 30.6-21.5 دانشگاه تهران

 601و800 ۹ 30.6-21.5 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 801و1000 10 21.4-15.6 دانشگاه فردوسی مشهد

 801و1000 11 21.4-15.6 دانشگاه گیالن

 801و1000 12 21.4-15.6 اصفهاندانشگاه 

 801و1000 13 21.4-15.6 دانشگاه شهید بهشتی
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 801و1000 14 21.4-15.6 دانشگاه شیراز

 + 1001 15 15.5-9.2 دانشگاه الزهرا

 + 1001 16 15.5-9.2 دانشگاه بیرجند

 + 1001 17 15.5-9.2 دانشگاه يزد

 + 1001 18 15.5-9.2 دانشگاه زنجان
 

 «زتایم» عالی آموزش مؤسسة جهانی بندیرتبه نظام گوناگون هایسنجه در ایرانی هایمؤسسه امتیاز. 2-3جدول 

 نام مؤسسه
 گوناگون هایسنجهامتیاز در 

 استنادها
درآمدهای 

 صنعتی

انداز چشم

 جهانی
 آموزش پژوهش

 24.8 12.2 15.5 56.1 99.1 بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی

 27.4 27.2 16.8 74.4 35.3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 25.5 24.7 15.1 51.2 36.3 ايران دانشگاه علم وصنعت

 21.4 20.5 20.1 84.1 41.8 دانشگاه صنعتی اصفهان

 19.4 18.5 16.7 47.4 27 دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

 25.5 26.5 19.6 96.4 36.7 دانشگاه صنعتی شريف

 25 14.6 16 41.2 35.2 دانشگاه تبريز

 31.1 21.7 21.4 31.7 28.2 دانشگاه تهران

 44.2 14 17.7 35.6 21.4 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 22.9 14.7 20.2 35.8 20.1 دانشگاه فردوسی مشهد

 18 10.9 14 32 24.4 دانشگاه گیالن

 24.8 20.2 16.1 41.4 9.1 دانشگاه اصفهان

 21.8 19.8 16.4 46.7 19.1 دانشگاه شهید بهشتی

 22.9 20.5 16.6 45.3 18.4 دانشگاه شیراز

 18 9.2 13.8 33.3 14.3 دانشگاه الزهرا

 15.5 7.6 14.6 32 8.7 دانشگاه بیرجند

 14.6 9.9 15.5 0.4 14.8 دانشگاه يزد

 16.2 9.4 17.3 38.3 15.7 دانشگاه زنجان

 

 و امتیاز بیشترين دارای« University of Oxford» ،«تايمز» عالی آموزش مؤسسه 2017 سال گزارش پايۀ بر

 University of Cambridge»، «California» دانشگاه، اين از پس اين، بر افزون. است جهان هایمؤسسه پیشگام

Institute of Technology»، «Stanford University»، «MIT»، «Harvard University»، «Princeton 

University»، «Imperial College London-ICL»، «University of Chicago»، «ETH Zurich - Swiss 
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Federal Institute of Technology Zurich( »با مشترک دهم جايگاه «University of Pennsylvania  )»جايگاه 

 .اندهآورد دستبه را بندیرتبه نظام اين دهم تا دوم
 

 جهان هایدانشگاه علمی بندیرتبه .3-2

 تهشکشور ايران  «شانگهای»های جهان يا ی دانشگاهبندی علمنظام رتبه 2017بر پايۀ گزارش سال 

ای مؤسسه 800سیاهۀ در  برترهای جهان را از نظر شمار مؤسسه 38و رتبۀ  های برتر داردمیان مؤسسهجايگاه 

 میانمؤسسۀ برتر، دو مؤسسه  400 میانبر پايۀ اين گزارش، ايران يک مؤسسه . دارد« شانگهای»بندی رتبه

صنعتی »و « تهران»های دانشگاهمؤسسۀ برتر داشته است.  800مؤسسۀ برتر، و هشت مؤسسه میان  500

 هایدانشگاهاند. بندی شدهمؤسسۀ پیشگام دنیا رتبه 500های ايرانی برتر هستند که در مؤسسه« امیرکبیر

عتی شريف، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی شهید صن

 اند.جای گرفته  800تا  501رتبۀ هايی هستند که در بهشتی نیز مؤسسه

 برندۀ انآموختگهای پیشرو دنیا را بر پايۀ شش شاخص دانشمؤسسه «شانگهای» جهانی بندیرتبه

 پراستناد ران، پژوهشگ«فیلدز» جايزۀ يا «نوبل» جايزۀ برندۀ علمی هیئت اعضای ،«فیلدز» جايزۀ يا «نوبل» جايزۀ

 رد شده منتشر های، مقاله«نیچر» و «ساينس» هاینشريه در شده منتشر هایموضوعی، مقاله حوزۀ 21 در

در ند. کارزيابی می مؤسسه علمی هئیت اعضای عملکرد سرانۀ اجتماعی، و علوم و علوم استنادی هاینمايه

گوناگون  هایسنجهامتیاز آنها در  4-3جدول های ايرانی و در های ملی و جهانی مؤسسهرتبه 3-3جدول 

 آمده است.
 

 «شانگهای» بندیهای ایرانی در نظام رتبه. رتبة مؤسسه3-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی نام مؤسسه

 301و400 1 تهراندانشگاه 

 401و500 2 امیرکبیردانشگاه صنعتی 

 501-600 3 دانشگاه صنعتی شريف

 501-600 4 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 601-700 5 دانشگاه تربیت مدرس

 701-800 6 دانشگاه فردوسی مشهد

 701-800 7 دانشگاه صنعتی اصفهان

 701-800 8 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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 «شانگهای» بندیگوناگون نظام رتبه هایسنجههای ایرانی در . امتیاز مؤسسه4-3جدول 

 نام مؤسسه
 گوناگون هایسنجهامتیاز در 

 آموختگاندانش
اعضای 

 هیئت علمی

پژوهشگران 

 پراستناد

ساینس و 

 نیچر
 انتشارات

سرانه 

 عملکرد

 21.5 42.4 1.5 0 0 12.4 دانشگاه تهران

 17.5 31.7 0 15.4 0 0 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 15.1 28.4 0 0 0 15.2 دانشگاه صنعتی شريف

 18.1 36.5 1.5 0 0 0 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 14.8 29.8 1.5 0 0 0 دانشگاه تربیت مدرس

 12.9 25.9 2.6 0 0 0 دانشگاه فردوسی مشهد

 13.8 27.8 0 0 0 0 دانشگاه صنعتی اصفهان

 13.1 26.4 2.1 0 0 0 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 دارای« Harvard University»، دانشگاه «شانگهای»بندی نظام رتبه 2017بر پايۀ گزارش سال 

، «Harvard University»های دنیا است. همچنین، پس از دانشگاه امتیاز و پیشگام مؤسسه یشترينب

«Stanford University»، «University of Cambridge»، «Massachusetts Institute of Technology»، 

«University of California, Berkeley»، «Princeton University»، «University of Oxford» ،

«Columbia University»، «California Institute of Technology»،  و«University of Chicago » 

 .انددست آوردهرا بهبندی جايگاه دوم تا دهم اين نظام رتبه
 

 .«اس .کیو» هایدانشگاه جهانی بندیرتبه .3-3

شگاه نظام رتبه 2018ويرايش  پايۀ بر شده    2017 سال که در .« اس .کیو»های بندی جهانی دان شر  منت

  ،«شريف  صنعتی » هایدانشگاه . اندگرفته جهان جای برتر هایمؤسسه   فهرست  در ايرانی مؤسسۀ   پنج ،است 

در اين  ملی مپنج تا نخست  جايگاه در «بهشتی  شهید » و ،«تهران» ،«ايران صنعت  و علم» ،«امیرکبیر صنعتی »

 .فهرست هستند

 راهنمای تا است کرده منتشر را برتر موسسه 1000 فهرست شويرايش ترينتازه در.« اس .کیو»

 به انشجود نسبت شغلی، آوازۀ علمی، آوازۀ. باشد آنها تحصیل ادامه برای دانشگاه گزينش در دانشجويان

 دانشجويان بتنس و المللی،بین علمی هئیت اعضای نسبت علمی، هیئت عضو هر به استناد سرانۀ علمی، هیئت
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 گیریاندازه ایبر داده گردآوری منابع. هستند هامؤسسه ارزيابی برای نظام اين کلیدی سنجۀ شش المللیبین

 .هستند هاسهمؤس طتوس شدهتکمیل پرسشنامۀ و اسکوپوس، استنادی نمايۀ جهانی، هایپیمايش هاسنجه اين

امتیاز آنها در  6-3جدول بندی و در های ايرانی در اين نظام رتبهملی و جهانی مؤسسه رتبه 5-3جدول در 

 گوناگون آمده است. هایسنجه
 

 «کیو.اس.» بندیهای ایرانی در نظام رتبه. رتبة مؤسسه5-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی نام مؤسسه

 471و480 1 صنعتی شريفدانشگاه 

 501و550 2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 551و600 3 دانشگاه علم و صنعت ايران

 601و650 4 دانشگاه تهران

 801و1000 5 دانشگاه شهید بهشتی
 

 «کیو.اس.» بندیگوناگون نظام رتبه هایسنجههای ایرانی در . امتیاز مؤسسه6-3جدول 

 نام مؤسسه
 های گوناگونامتیاز در شاخص

اشتهار 

 علمی
 نسبت دانشجو اشتهار شغلی

سرانه 

 استناد

استاد 

 یالمللبین

دانشجوی 

 جهانی

 N/A N/A N/A 3/84 N/A N/A دانشگاه صنعتی شريف

 N/A N/A N/A 1/۹1 N/A N/A دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 N/A N/A N/A 2/۹5 N/A N/A علم و صنعت ايراندانشگاه 

 N/A N/A N/A 8/34 N/A N/A دانشگاه تهران

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A دانشگاه شهید بهشتی
 

« Massachusetts Institute of Technology» دانشگاه ،.«اس.کیو» 2017 سال گزارش پايۀ بر

 ،«Stanford University» ،«Harvard University» هایاست و دانشگاه دنیا هایمؤسسه پیشگام

«California Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، 

«University College London»، «Imperial College London»، «University of Chicago»، و 

«Technology Swiss Federal Institute of -ETH Zurich »  هستند دهم تا دوم جايگاهدر. 
 

 علمی عملکرد پایة بر هادانشگاه بندیرتبه .3-4

خود را درباره جايگاه  2017گزارش سال « پيورَ»يا « علمی عملکرد پايۀ بر هادانشگاه بندیرتبه»

مؤسسۀ برتر آموزش عالی  2500میان مؤسسۀ ايرانی  22بر پايۀ آن که است منتشر کرده  جهانهای مؤسسه
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 جهان هستند.

 ار و جايگاه آنها شناسايیتراز را جهان هایهبندی جهانی است که مؤسسهای رتبهاز نظام« يورپ»

 علمی، تأثیر وریانتشارات، بهره کل استنادها، شمار ها، شمارمقاله کند. شمارارزيابی می ديگريکنسبت به 

. های آموزش عالی استبرای ارزيابی مؤسسه« يورپ»کلیدی نظام  سنجۀجهانی شش  پژوهشی، و همکاری

گوناگون  هایسنجهامتیاز آنها در  8-3جدول های ايرانی و در و جهانی مؤسسه های ملیرتبه 7-3جدول در 

 آمده است.
 

 «یورپ» بندیهای ایرانی در نظام رتبه. رتبة مؤسسه7-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی گروه امتیاز کل نام مؤسسه

 A 1 309 333.69 تهران دانشگاه

 A 2 414 323.42 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 A 3 483 318.78 شريف صنعتی دانشگاه

 A 4 487 318.53 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 B++ 5 542 315.69 مدرس تربیت دانشگاه

 B++ 6 552 315.2 اصفهان صنعتی دانشگاه

 B++ 7 670 310.72 ايران صنعت و علم دانشگاه

 B++ 8 731 308.71 مشهد فردوسی دانشگاه

 B++ ۹ 772 307.59 تبريز دانشگاه

 B++ 10 800 307.01 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 B++ 11 945 303.78 طوسی نصیرالدين خواجه دانشگاه

 B++ 12 1000 302.71 اصفهان دانشگاه

 B+ 13 1037 301.98 مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 B+ 14 1265 277.65 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه

 B+ 15 1373 250.2 شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 B 16 1546 205.67 يزد دانشگاه

 B 17 1579 196.99 ايران پزشکی علوم دانشگاه

 B 18 1882 125.1 کرمان پزشکی علوم دانشگاه

 B 1۹ 1963 109.61 کردستان پزشکی علوم دانشگاه

 B 20 1973 106.21 اهواز چمران شهید دانشگاه

 B 21 2005 101.36 اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه

 B 22 2259 65.76 بهشتی شهید دانشگاه
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 «یورپ» بندیگوناگون نظام رتبه هایسنجههای ایرانی در . امتیاز مؤسسه8-3جدول 

 نام مؤسسه

 های گوناگونامتیاز در شاخص

 انتشارات استنادها مقاالت
وری بهره

 علمی

تأثیر 

 پژوهشی

همکاری 

 جهانی

 49.74 45.97 59.18 34.53 68.02 76.26 تهران دانشگاه

 47.34 45.76 57.24 34.08 67.35 71.66 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 46.89 46.44 58.41 32.23 65.74 69.07 شريف صنعتی دانشگاه

 46.58 45.6 57.2 32.57 66.09 70.48 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 46.41 45.48 56.47 32.1 65.47 69.75 مدرس تربیت دانشگاه

 46.39 46.56 57.7 31.48 65.01 68.08 اصفهان صنعتی دانشگاه

 45.76 45.32 55.9 31.46 64.8 67.48 ايران صنعت و علم دانشگاه

 45.92 45.16 55.2 31.22 64.24 66.97 مشهد فردوسی دانشگاه

 45.74 45.24 55.23 30.86 64.29 66.23 تبريز دانشگاه

 45.45 45.09 54.66 31.39 63.95 66.47 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 45.16 45.07 54.66 30.59 63.6 64.7 طوسی نصیرالدين خواجه دانشگاه

 45.2 45.01 54.34 30.39 63.34 64.43 اصفهان دانشگاه

 45.07 45.04 54.12 30.4 63.38 63.98 مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 26.97 45.31 54.56 23.71 63.64 63.47 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه

 32.27 23.64 41.61 30.45 58.64 63.59 شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 20.88 22.73 38.98 20.87 43.06 59.16 يزد دانشگاه

 36.1 8.95 22.29 30.1 34.88 64.66 ايران پزشکی علوم دانشگاه

 15.12 12.43 18.92 15.47 25.91 37.26 کرمان پزشکی علوم دانشگاه

 6.44 37.86 17.83 3.83 34.26 9.39 کردستان پزشکی علوم دانشگاه

 10.16 16.07 21.28 10.8 29.69 18.21 اهواز چمران شهید دانشگاه

 6.44 9.33 13.8 14.41 19.84 37.55 اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه

 6.55 16.93 14.41 5.89 15.71 6.27 بهشتی شهید دانشگاه

 

 جهانهای پیشگام مؤسسه« Harvard University»، «پيورَ»بندی نظام رتبه 2017بر پايۀ گزارش سال 

، «University of Toronto» ،«University of Oxford»، «Pierre & Marie Curie University-Paris VI» و است

«Stanford University» ،«University College London» ،«MIT»، «Johns Hopkins University»، 

«University of Cambridge» ، و«University of California Berkeley»  هستنددوم تا دهم  هایجايگاهنیز در. 
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 «الیدن» فناوری و علوم مطالعات مرکز بندیرتبه .3-5

 18، 2017ها در سال بندی مؤسسهدرباره رتبه« اليدن دانشگاه فناوری و علوم مرکز»بر پايۀ گزارش 

 دانشگاه صفهان،ا دانشگاه تبريز، دانشگاه تهران، دانشگاهاند. ها جای گرفتهمؤسسۀ ايرانی در فهرست برترين

 شیراز، زشکیپ علوم دانشگاه شیراز، دانشگاه مدرس، تربیت دانشگاه تهران، پزشکی علوم دانشگاه گیالن،

 خواجه شگاهدان بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه بهشتی، شهید دانشگاه شريف، صنعتی دانشگاه

 علوم گاهدانش اصفهان، صنعتی دانشگاه تحقیقات، علوم واحد و اسالمی آزاد دانشگاه طوسی، نصیرالدين

 رکبیرامی صنعتی دانشگاهو  مشهد، فردوسی دانشگاه ،ايران صنعت و علم دانشگاه اصفهان، پزشکی

 جایمؤسسۀ پیشگام دنیا  ۹00 میانبندی اند در فهرست نهايی اين نظام رتبههايی هستند که توانستهمؤسسه

های ها را بر پايۀ شاخصبندی است که مؤسسههای دقیق و پیچیدۀ رتبهاز نظام« اليدن»بندی گیرند. نظام رتبه

 کند.سنجی ارزيابی میعلم

های را به عنوان مؤسسه جهانمؤسسه در سراسر  ۹00هرساله نام نزديک به « اليدن»بندی نظام رتبه

ها زيابی مؤسسهبندی برای ارسنجد. اين نظام رتبهديگر میيکنسبت به را و جايگاه آنها  کندمیبرتر معرفی 

امتیاز و رتبۀ جهانی  ۹-3جدول در گیرد. می بهره« همکاری»و « تأثیر»گروه شاخص در دو  هشتاز 

آمده « همکاری»امتیاز و رتبۀ جهانی آنها در بخش  10-3جدول و در « تأثیر»های ايرانی در بخش مؤسسه

 است.
 

 «الیدن» بندینظام رتبهدر « تأثیر»های ایرانی در بخش ( و رتبة جهانی مؤسسهبه درصد . امتیاز )نسبت انتشارات9-3جدول 

 نام مؤسسه
 نخست %50 جزء انتشارات نخست %10 جزء انتشارات نخست %1 جزء انتشارات

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 631 %45.60 669 %6.90 721 %0.40 دانشگاه تهران

 667 %44.40 675 %6.80 674 %0.50 دانشگاه تبريز

 770 %40.80 796 %5.40 895 %0.10 دانشگاه اصفهان

 701 %43.30 707 %6.50 821 %0.30 دانشگاه گیالن

 860 %36.90 870 %4.20 816 %0.30 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 671 %44.20 700 %6.50 780 %0.30 دانشگاه تربیت مدرس

 823 %38.70 779 %5.60 643 %0.50 دانشگاه شیراز

 899 %31.50 902 %2.50 886 %0.10 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 635 %45.50 647 %7.10 720 %0.40 دانشگاه صنعتی شريف

 704 %43.20 564 %8.00 648 %0.50 دانشگاه شهید بهشتی
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 881 %35.20 894 %3.60 833 %0.30 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 651 %44.90 703 %6.50 777 %0.30 دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

آزاد اسالمی و واحد علوم دانشگاه 

 تحقیقات
0.40% 741 3.90% 885 33.70% 894 

 547 %47.90 661 %7.00 729 %0.40 دانشگاه صنعتی اصفهان

 902 %28.10 899 %2.70 900 %0.10 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 629 %45.70 604 %7.60 545 %0.70 ايران دانشگاه علم و صنعت

 741 %42.00 713 %6.40 672 %0.50 دانشگاه فردوسی مشهد

 581 %46.90 578 %7.90 509 %0.70 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 بندیدر نظام رتبه» همکاری»های ایرانی در بخش ( و رتبة جهانی مؤسسهبه درصد . امتیاز )نسبت انتشارات10-3جدول 

 «الیدن»

 مؤسسهنام 

همکاری با 

 هامؤسسه
 همکاری با کشورها

 با همکاری

 صنعت
 کمتر شعاع با همکاری

 کیلومتر 100 از

 با همکاری

 از بیش شعاع

 کیلومتر 5000

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 732 %19.30 57 %24.80 763 %2.10 633 %30.70 637 %73.60 دانشگاه تهران

 834 %14.90 313 %14.00 888 %0.90 726 %25.60 814 %65.90 دانشگاه تبريز

 885 %10.90 342 %13.50 855 %1.20 756 %24.50 859 %62.10 دانشگاه اصفهان

 894 %8.80 455 %11.30 902 %0.30 895 %14.80 885 %54.50 دانشگاه گیالن

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
83.30% 121 25.50% 728 1.50% 826 29.40% 19 16.50% 801 

 874 %12.80 24 %28.60 861 %1.20 816 %21.30 686 %71.90 دانشگاه تربیت مدرس

 728 %19.50 609 %8.50 842 %1.40 719 %26.10 871 %59.20 دانشگاه شیراز

دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز
65.70% 820 18.90% 865 0.90% 891 9.40% 559 13.50% 858 

 666 %21.20 107 %21.10 793 %1.90 645 %30.10 834 %64.30 دانشگاه صنعتی شريف

 869 %13.00 33 %27.70 876 %1.10 834 %20.50 780 %68.10 دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی 

 شهید بهشتی
79.50% 331 21.10% 819 1.70% 808 31.00% 13 14.10% 845 

دانشگاه خواجه 

 طوسینصیرالدين 
60.90% 864 19.50% 854 1.50% 823 26.90% 37 11.10% 884 

دانشگاه آزاد اسالمی و 

 واحد علوم تحقیقات
86.70% 42 24.60% 750 1.20% 862 33.20% 9 18.60% 747 
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 581 %24.10 688 %7.20 866 %1.20 594 %32.50 876 %58.30 دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان
71.50% 698 21.30% 814 1.00% 885 15.10% 271 13.80% 853 

 دانشگاه علم و صنعت

 ايران
55.70% 883 19.10% 861 1.40% 846 23.60% 75 12.20% 878 

 807 %16.40 533 %9.80 849 %1.30 740 %25.10 866 %60.70 دانشگاه فردوسی مشهد

 871 %13.00 54 %25.20 775 %2.00 849 %19.70 862 %61.40 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 رنکبندی یو ـ مالتیرتبه .3-6

نام ، کندمیاروپا سازماندهی و مديريت  ۀکه اتحادي «رنکيو و مالتی»بندی رتبه 2017در ويرايش 

های علوم پزشکی تهران، خواجه نصیرالدين طوسی، آزاد اسالمی و . دانشگاهآمده استمؤسسۀ ايرانی  18

فردوسی مشهد، تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شريف، صنعتی امیرکبیر، شهید آباد، واحد نجف

بهشتی، تربیت مدرس، علم و صنعت ايران، يزد، صنعتی اصفهان، عالمه طباطبائی، شیراز، تبريز، آزاد اسالمی 

بندی رتبه مهايی هستند که در فهرست پايانی اين نظاو واحد تهران مرکز و پژوهشگاه شاخص پژوه مؤسسه

 اند.جای گرفته

ها همانند آموزش، بندی چندوجهی است که ابعاد گوناگون مؤسسهيک رتبه« رنکيوو مالتی»

 یروبندی از آن سنجد. اين نظام رتبهانداز جهانی، و مشارکت ملی را میگستری، چشمپژوهش، دانش

ال کند. در ويرايش سمی شدنیای آسان ديگر به شیوهبا يک را هامؤسسه ۀدارای اهمیت است که مقايس

های ايرانی امتیاز مؤسسه. شوندمقايسه میمؤسسه از سراسر جهان  1500نزديک به « رنکيو و مالتی» 2017

ها جدول)گزارش شده است  15-3جدول تا  11-3جدول بندی در اين نظام رتبه هایسنجههر يک از در 

 .(اندمرتب شده هانام انگلیسی دانشگاه الفبای حروف پايۀ بر
 

 «رنکیو ـ مالتی» بندینظام رتبهدر « آموزش و تدریس»های ایرانی در بعد . امتیاز مؤسسه11-3جدول 

 نام مؤسسه
آموختگان نسبت دانش

 کارشناسی

ان آموختگنسبت دانش

 کارشناسی ارشد

آموختگی در دانش

زمان مقرر )در مقطع 

 کارشناسی(

آموختگی در دانش

زمان مقرر )در مقطع 

 کارشناسی(

 D D - - طباطبايی دانشگاه عالمه

 - - - - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 B C B D مشهد دانشگاه فردوسی

 - - - - صنعت و دانشگاه علم
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 - - - - دانشگاه صنعتی اصفهان

 - - D - مرکز تهران و اسالمی دانشگاه آزاد

 B D D D آبادنجف و اسالمی دانشگاه آزاد

 A B D C دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

 - - - - بهشتی دانشگاه شهید

 - - - - تیبهش شهید پزشکی دانشگاه علوم

 - x - x پژوهشپژوهشگاه شاخص

 - - - - شريف دانشگاه صنعتی

 - - - - دانشگاه شیراز

 - - - - مدرس دانشگاه تربیت

 D D B D تهران پزشکی دانشگاه علوم

 - - - - دانشگاه تبريز

 A A - - دانشگاه تهران

 D D - - دانشگاه يزد

A (Very good); B (Good); C (Average); D (Below average); E (Weak); - (Data unavailable); x (Not applicable) 

 

 «رنکیو ـ مالتی» بندیدر نظام رتبه« پژوهش»های ایرانی در بعد . امتیاز مؤسسه12-3جدول 

 نام مؤسسه
 نسبت

 استناد

شمار 

انتشارات 

 پژوهشی

شمار 

ۀ شدتعدیل

انتشارات 

 پژوهشی

درآمدهای 

پژوهشی 

خارج از 

 دانشگاه

های خروجی

 هنری

انتشارات 

 پراستناد

انتشارات 

 یارشتهمیان

 هایموقعیت

 دکتری-پسا

همکاری 

راهبردی 

 پژوهشی

انتشارات 

 ایحرفه

  دانشوووگاه عالمه   

 طباطبايی
C D D E D C D E - B 

صنعتی      شگاه  دان

 امیرکبیر
C B A - - C D - - - 

دانشوووووووگووووواه   

 مشهد فردوسی
C B A D - D C D D - 

 و دانشوووگاه علم 

 صنعت
C B A - - C D - - - 

صنعتی      شگاه  دان

 اصفهان
C B A - - C C - - - 

 دانشوووگوواه آزاد 

  تهران ووو اسالمی

 مرکز

- - - - D - - - - C 

 دانشوووگوواه آزاد 

 و اسووووووالموووی

 آبادنجف

D D D C A D C D - C 

دانشووگاه خواجه  

نصوووویوورالووديوون  

 طوسی
C C A - B C C D - A 
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  دانشووگاه شووهید 

 بهشتی
C B A - - C C - - - 

  دانشوووگوواه علوم

  شووهید پزشووکی

 بهشتی

D B A - - D B - - - 

پووژوهشوووووگوواه   

 پژوهششاخص
x D D D - x x - A - 

صنعتی    شگاه    دان

 شريف
C B A - - C C - - - 

 - - - D B A - - D C دانشگاه شیراز

  دانشوووگاه تربیت

 مدرس
C B A - - C C - - - 

  دانشوووگوواه علوم

 تهران پزشکی
D B A D A D B D - - 

 - - - C B B - - C C دانشگاه تبريز

 - - - C B B D - C C دانشگاه تهران

 D C D C D D D - - D دانشگاه يزد

 

 «رنکیو ـ مالتی» بندیدر نظام رتبه« گستریدانش»ایرانی در بعد های . امتیاز مؤسسه13-3جدول 

 نام مؤسسه

انتشارات 

مشترک 

 با صنعت

درآمد 

حاصل از 

بخش 

 خصوصی

شمار 

های پروانه

ثبت 

 اختراع

شمار 

های پروانه

ثبت اختراع به 

نسبت اندازه 

 مؤسسه

شمار 

های پروانه

ثبت 

اختراع با 

همکاری 

 صنعت

شمار 

هاشرکت

 ی وابسته

 به مؤسسه

استناد به 

انتشارات 

مؤسسه در 

های پروانه

 ثبت اختراع

درآمد 

حاصل از 

توسعه 

ای حرفه

 مستمر

شمار 

های شرکت

اندازی شده راه

توسط 

 آموختگاندانش

 - D E E E x E E E طباطبايی دانشگاه عالمه

 - - C - E E x - D دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 D D E E x - D A A مشهد دانشگاه فردوسی

 - - D - E E x - D صنعت و دانشگاه علم

 - - D - E E x - D دانشگاه صنعتی اصفهان

 و اسووالمی دانشووگاه آزاد

 مرکز تهران
- - - - - - - - - 

 و اسووالمی دانشووگاه آزاد

 آبادنجف
D B E E x A E A - 

دانشوووووگووواه خوووواجوووه   

 نصیرالدين طوسی
D D E E x C D - - 

 - - D - E E x - D بهشتی دانشگاه شهید

 پزشوووکی دانشوووگاه علوم

 بهشتی شهید
C - E E x - D - - 

 - D E E x A x A -پووووووژوهشوووووووووگوووووواه  
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 پژوهششاخص

 - - C - E E x - D شريف دانشگاه صنعتی

 - - D - E E x - D دانشگاه شیراز

 - - D - E E x - D مدرس دانشگاه تربیت

 پزشوووکی دانشوووگاه علوم

 تهران
D D E E x D D E - 

 - - D - E E x - D دانشگاه تبريز

 - - C - E E x - D دانشگاه تهران

 - - D - E E x A D دانشگاه يزد

 

 «رنکیو ـ مالتی» بندیدر نظام رتبه« گرایش جهانی»های ایرانی در بعد . امتیاز مؤسسه14-3جدول 

 نام مؤسسه
ه بهای کارشناسی رشته

 زبان خارجی

های رشته

کارشناسی 

به زبان ارشد 

 خارجی

 نقل و انتقال

 دانشجویان

اعضای هیئت 

 علمی جهانی

انتشارات 

 مشترک جهانی

های رشته

جهانی در 

سطح 

 دکتری

 D - D E - - طباطبايی دانشگاه عالمه

 - D - - - - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 D D - E D D مشهد دانشگاه فردوسی

 - D - - - - صنعت و دانشگاه علم

 - D - - - - دانشگاه صنعتی اصفهان

  تهران وووو اسالمی  دانشگاه آزاد 

 مرکز
E E - E - - 

 و اسووووالمووی دانشووووگوواه آزاد

 آبادنجف
D D D D D E 

دانشوووگاه خواجه نصووویرالدين      

 B D D D - - طوسی

 - D - - - - بهشتی دانشگاه شهید

  دشووهی پزشووکی دانشووگاه علوم

 بهشتی
- - - - D - 

 - x E - - x پژوهشپژوهشگاه شاخص

 - D - - - - شريف دانشگاه صنعتی

 - D - - - - دانشگاه شیراز

 - D - - - - مدرس دانشگاه تربیت

 A B D D D D تهران پزشکی دانشگاه علوم

 - D - - - - دانشگاه تبريز

 - D - D - - دانشگاه تهران

 - D - - - - يزددانشگاه 
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 «رنکیو ـ مالتی» بندیدر نظام رتبه« مشارکت ملی»های ایرانی در بعد . امتیاز مؤسسه15-3جدول 

 نام مؤسسه
آموختگان دانش

کارشناسی شاغل در 

 کشور

آموختگان دانش

کارشناسی ارشد 

 شاغل در کشور

 کارآموزدانشجویان 

 در کشور

انتشارات 

مشترک 

 داخلی

درآمد 

حاصل از 

منابع 

 داخلی

همکاری 

راهبردی 

پژوهشی 

 در کشور

 - A E - - - طباطبايی دانشگاه عالمه

 - - A - - - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 B B - D B B مشهد دانشگاه فردوسی

 - - A - - - صنعت و دانشگاه علم

 - - D - - - دانشگاه صنعتی اصفهان

شگاه آزاد  سالمی  دان   تهران ووووو ا

 مرکز
- - - - - - 

 - C D A - - ادآبنجف و اسالمی دانشگاه آزاد

لدين        جه نصووویرا گاه خوا دانشووو

 طوسی
- - D A C - 

 - - A - - - بهشتی دانشگاه شهید

  شووهید پزشووکی دانشووگاه علوم

 بهشتی
- - - A - - 

 - - - x - A پژوهشپژوهشگاه شاخص

 - - A - - - شريف صنعتی دانشگاه

 - - D - - - دانشگاه شیراز

 - - A - - - مدرس دانشگاه تربیت

 - - D A - - تهران پزشکی دانشگاه علوم

 - - C - - - دانشگاه تبريز

 - - A - - - دانشگاه تهران

 - D A - - - دانشگاه يزد

 

 جهان هایدانشگاه علمی هایمقاله عملکرد بندیرتبه .3-7

 بندیرتبه»يا « جهان هایدانشگاه علمی هایمقاله عملکرد بندیرتبه» 2017پايۀ گزارش سال بر 

علوم »، «تهران»های دانشگاه. هستندمؤسسۀ برتر جهان  800مؤسسۀ ايرانی در  شش، «تايوان ملی دانشگاه

مؤسسۀ   800 میان «تربیت مدرس»، و «صنعتی شريف»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»، «پزشکی تهران

شده نرمال بندینیز در رتبه «شیراز»و  «علم و صنعت ايران»های ، دانشگاهافزون بر ايند. ندار جای جهان برتر

به زبان ديگر، اگر دستاوردهای پژوهشی  .اندگرفته جایبرتر  مؤسسۀ 800 میانبر پايۀ اعضای هئیت علمی 

 800های علم و صنعت ايران و شیراز نیز در نشگاهنسبت به شمار اعضای هیئت علمی سنجش شوند، دا
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 مؤسسۀ برتر جای خواهند گرفت.

ر در تر شانس بیشتری برای حضوهای بزرگبندی پژوهشی است و دانشگاهگرايش اين نظام رتبه

 شاخص مؤسسۀ برتر جهان از سه 800برای انتشار فهرست نهايی « دانشگاه ملی تايوان»فهرست نهايی دارند. 

 شمار پیش، سال 11 هایمقاله شمار) سنجه هشت و( پژوهشی تعالی و پژوهشی، تأثیر پژوهشی، وریبهره)

 11 استنادهای میانگین پیش، سال دو استنادهای شمار پیش، سال 11 استنادهای پیش، شمار سال هایمقاله

 هاینشريه در هامقاله شمار و پیش، سال 10 پراستناد هایمقاله شمار پیش، سال دو «اچ» پیش، شاخص سال

های و رتبۀ مؤسسه امتیاز کل 16-3جدول  در .کندمی برداریبهره( پیش سال دو در باال تأثیر ضريب با

 بندی آمده است.در اين نظام رتبه گوناگون هایسنجهآنها در  امتیاز 17-3جدول و در  ايرانی
 

 «هانج هایدانشگاه علمی هایمقاله عملکرد» بندیهای ایرانی در نظام رتبه. امتیاز کل و رتبة مؤسسه16-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی امتیاز کل نام مؤسسه
 شده بررتبة جهانی نرمال

 پایة شمار هیئت علمی

 3۹7 418 1 47.9 دانشگاه تهران

 500 501 - 600 2 و دانشگاه علوم پزشکی تهران

 501 - 600 601 - 700 3 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 501 - 600 601 - 700 4 و اصفهاندانشگاه صنعتی 

 501 - 600 601 - 700 5 و دانشگاه صنعتی شريف

 501 - 600 601 - 700 6 و دانشگاه تربیت مدرس

 701 - 800 و 7 و دانشگاه علم و صنعت

 701 - 800 و 8 و دانشگاه شیراز
 

 هایاهدانشگ علمی هایمقاله عملکرد» بندیگوناگون نظام رتبه هایسنجههای ایرانی در مؤسسه امتیاز. 17-3جدول 

 «جهان

 نام مؤسسه

شمار 

های مقاله

سال  11

 پیش

شمار 

های مقاله

 سال پیش

شمار 

استنادهای 

سال  11

 پیش

شمار 

استنادهای 

دو سال 

 پیش

میانگین 

استنادهای 

سال  11

 پیش

شاخص 

دو « اچ»

 سال پیش

شمار 

های مقاله

پراستناد 

ده سال 

 پیش

شمار 

ها در مقاله

های با مجله

 ضریب تأثیر

باال در دو 

 سال پیش

 46.8 46 47.8 36.7 49.4 46.8 55.4 52.9 دانشگاه تهران

 و و و و و و و و دانشگاه علوم پزشکی تهران

 و و و و و و و و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 و و و و و و و و دانشگاه صنعتی اصفهان
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 و و و و و و و و دانشگاه صنعتی شريف

 و و و و و و و و دانشگاه تربیت مدرس

 و و و و و و و و دانشگاه علم و صنعت

 و و و و و و و و دانشگاه شیراز
 

 دارای« Harvard University»بندی دانشگاه ملی تايوان، نظام رتبه 2017بر پايۀ گزارش سال 

 ،«Johns Hopkins University» هایاست. دانشگاه جهانهای امتیاز و پیشگام مؤسسه یشترينب

«Stanford University»، «University of Toronto»، «University of Oxford» ،

«University of Washington - Seattle» ،«MIT» ،«University of Michigan – Ann Arbor» ،

«University of California – Berkeley» و ،«University of California – Los Angeles » نه مؤسسۀ ديگری

 .های بعدی قرار دارندهستند که در جايگاه
 

 «نیوز. اس. یو» جهان هایدانشگاه بهترین بندیرتبه .3-8

مؤسسۀ ايرانی در  13 «نیوز .اس .يو» جهان هایدانشگاه بهترين بندیرتبه 2018ويرايش بر پايۀ 

 شريف، یصنعت دانشگاه کرج، اسالمی آزاد دانشگاه تهران، دانشگاهاند. جهان جای گرفتههای برتر مؤسسه

 صنعت و علم اهدانشگ تهران، پزشکی علوم دانشگاه امیرکبیر، صنعتی دانشگاه اصفهان، صنعتی دانشگاه

 علوم گاهدانش اصفهان، دانشگاه تبريز، دانشگاه مشهد، فردوسی دانشگاه مدرس، تربیت دانشگاه ،ايران

 هست هايی هستند که نامشان در اين فهرستمؤسسه شیراز پزشکی علوم دانشگاه و بهشتی، شهید پزشکی

وشیروانی ها، دانشگاه صنعتی نافزون بر اين مؤسسه .هستندملی  سیزدهمهای نخست تا رتبهدر و به ترتیب 

و  481های های شیمی و مهندسی رتبهمؤسسۀ برتر جهان نیست، ولی در حوزه 1250بابل نیز اگرچه میان 

 جهانی را به دست آورده است. 30۹

 با. پديد آمده است جهان در هامؤسسه ۀمقايس بهتر فهم برای جهان هایدانشگاه بهترين بندیرتبه

 هایانشگاهد بهترين بندیرتبه ،هستند خارجی کشورهای در تحصیل ادامۀ در پی که دانشجويانی افزايش

ياری  هاگزينش مؤسسه در آنها به تواندمی را در بر دارد، هامؤسسه علمی هایپژوهش و آوازه که جهان

 سنجۀ 13از  «نیوز .اس .يو»مؤسسۀ  .است پرداخته کشور 74 از برتر ۀمؤسس 1250 بندیرتبه اين نظام به .دهد

 ستنادیا تأثیر ها،همايش ها،کتاب انتشارات، شمار پژوهشی، ایمنطقه آوازۀ پژوهشی، جهانی )آوازۀ کلیدی
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 يک میان اراتانتش نسبت باکیفیت، انتشارات درصد يک میان انتشارات شمار استنادها، کل شده،تعديل

 میان پراستناد هایمقاله شمار جهانی، همکاری نسبت جهانی، همکاری شمار باکیفیت، انتشارات درصد

برای ارزيابی  (فیتباکی انتشارات درصد يک میان پراستناد هایمقاله نسبت و باکیفیت، انتشارات درصد يک

)ناشر  «کالريويت آنالیتیکس»ها با همکاری شرکت های ارزيابی اين سنجهداده. گیردبهره میها مؤسسه

های ملی، آسیايی، و جهانی امتیاز کل و رتبه 18-3جدول در شوند. گردآوری می«( اينسايتس»پايگاه 

 گوناگون آمده است. هایسنجهرتبۀ آنها در  1۹-3جدول های ايرانی و در مؤسسه
 

 «نیوز. اس. یو» بندیهای ایرانی در نظام رتبه. امتیاز کل و رتبة مؤسسه18-3جدول 

 رتبة جهانی رتبه در آسیا ملیرتبة  امتیاز کل نام مؤسسه

 462 64 1 44.6 دانشگاه تهران

 497 76 2 43.8 دانشگاه آزاد اسالمی کرج

 519 81 3 43.1 دانشگاه صنعتی شريف

 590 105 4 40.2 دانشگاه صنعتی اصفهان

 661 11۹ 5 37.2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 756 153 6 34 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 795 165 7 32.6 علم و صنعتدانشگاه 

 806 172 8 32.2 دانشگاه تربیت مدرس

 868 1۹4 ۹ 30 دانشگاه فردوسی مشهد

 880 1۹8 10 29.5 دانشگاه تبريز

 1097 2۹2 11 20.8 دانشگاه اصفهان

 1149 326 12 18 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 1224 375 13 12.9 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 «نیوز. اس. یو» بندیگوناگون نظام رتبه هایسنجههای ایرانی در . رتبة مؤسسه19-3جدول 

 دانشگاه

 آوازه

جهانی 

 پژوهشی

 آوازه

 ایمنطقه

 پژوهشی

شمار 

 انتشارات
 هاهمایش هاکتاب

 تأثیر

 استنادی

 هشدتعدیل

 کل

 استنادها

 شمار

انتشارات 

 باکیفیت

 نسبت

انتشارات 

 باکیفیت

 شمار

 همکاری

 جهانی

 نسبت

 همکاری

 جهانی

 شمار

های مقاله

 پراستناد 

 نسبت

 هایمقاله

 پراستناد

 1120 606 921 79 1001 381 362 1067 138 786 226 58 220 تهران

آزاد اسالمی 

 کرج
419 132 53 1041 25 1161 178 201 1066 893 1180 266 957 

صنعتی 

 شريف
223 68 434 934 212 867 514 523 842 71 907 635 903 
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صنعتی 

 اصفهان
608 120 537 1116 650 670 561 572 714 35 824 629 771 

صنعتی 

 امیرکبیر
412 82 388 882 227 994 513 506 924 975 1201 708 1054 

علوم پزشکی 

 تهران
489 128 264 1041 1040 1056 405 589 1225 740 1137 729 1178 

 1059 843 1215 1032 941 672 677 1006 437 934 550 102 531 علم و صنعت

 1161 843 1160 824 1046 618 597 1116 488 934 422 128 698 تربیت مدرس

فردوسی 

 مشهد
632 153 616 976 607 1132 778 806 1066 354 1060 906 1086 

 1173 1054 1030 278 817 751 806 983 699 1116 712 180 832 تبريز

 1240 1215 1069 426 1154 1114 1103 1194 901 1116 935 201 851 اصفهان

علوم پزشکی 

 شهید بهشتی
1095 272 626 1116 1201 1246 878 967 1246 1041 1220 1079 1215 

علوم پزشکی 

 شیراز
814 168 951 1116 1274 1272 1205 1269 1286 1125 1237 1272 1280 

 

 دارای« Harvard University»، «نیوز. اس. يو»بندی نظام رتبه 2018ويرايش بر پايۀ 

، «MIT» ،«Stanford University»های دانشگاهاست و  جهانهای امتیاز و پیشگام مؤسسه یشترينب

«University of California--Berkeley» ،«University of Oxford» ،«California Institute of Technology» ،

«University of Cambridge» ،«Columbia University»، «Princeton University»،  و

«Johns Hopkins University » هستنددوم تا دهم  هایجايگاهدر. 
 

 جهان هایدانشگاه بندیرتبه .3-9

«  جهان هایدانشگاه بندیرتبه»خود را دربارۀ  2017 ويرايش« جهان هایدانشگاه بندیرتبه مرکز»

صنعتی »های . دانشگاههستندهای برتر منتشر کرده که بر پايۀ آن هشت مؤسسۀ ايرانی در فهرست مؤسسه

، و «شیراز»، «صنعتی امیرکبیر»، «تربیت مدرس»، «صنعتی اصفهان»، «علوم پزشکی تهران»، «تهران»، «شريف

نخست  هایرتبه درخورد و هايی هستند که نامشان در اين فهرست به چشم میمؤسسه« علم و صنعت ايران»

 .اندجای گرفتهتا هشتم ملی 

 انشجويان،د تربیت و تعلیم و آموزش است که کیفیت یتنها نظام« جهان هایدانشگاه بندیرتبه»
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پرسشنامه برای  و رايج هایمايشپی نیاز ازبی را و هادانشگاه پژوهش کیفیت علمی، و هیئت اعضای پرستیژ

های گوناگون در سراسر جهان هر ساله مؤسسه« جهان هایدانشگاه بندیرتبه مرکز»سنجد. و می هامؤسسه

 آموزش، اشتغال کند. کیفیتمؤسسۀ برتر را منتشر می 1000کلیدی ارزيابی و  سنجۀرا بر پايۀ هشت 

های علمی، انتشارات، تأثیرگذاری، استنادها، تأثیر گسترده، و پروانه هیئت اعضای آموختگان، کیفیتدانش

جدول در . ردباز آنها بهره میها بندی برای مقايسۀ مؤسسههستند که اين نظام رتبه هايیسنجهثبت اختراع 

 هایسنجهرتبۀ آنها در  21-3جدول های ايرانی و در های ملی و جهانی مؤسسهامتیاز کل و رتبه 3-20

 گوناگون آمده است.
 

 «جهان هایدانشگاه بندیرتبه»های ایرانی در نظام . امتیاز کل و رتبة مؤسسه20-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی امتیاز کل نام مؤسسه

 648 1 42.87 شريف دانشگاه صنعتی

 723 2 42.76 دانشگاه تهران

 781 3 42.69 تهران پزشکی دانشگاه علوم

 854 4 42.62 اصفهان دانشگاه صنعتی

 871 5 42.6 مدرس دانشگاه تربیت

 882 6 42.58 امیرکبیر دانشگاه صنعتی

 949 7 42.53 دانشگاه شیراز

 969 8 42.52 ايران علم و صنعتدانشگاه 

 

 «جهان هایدانشگاه بندیرتبه»گوناگون نظام  هایسنجههای ایرانی در . رتبة مؤسسه21-3جدول 

 نام مؤسسه
 کیفیت

 آموزش

 اشتغال

 آموختگاندانش

 یاعضا کیفیت

 علمی هیئت
 استنادها تأثیرگذاری انتشارات

تأثیر 

 گسترده

 هایپروانه

 اختراع ثبت

 +913 644 482 962 563 +240 +616 128 شريف دانشگاه صنعتی

 +913 728 +853 904 441 198 +616 213 دانشگاه تهران

 پزشوووکی دانشوووگوواه علوم

 تهران
383+ 616+ 240+ 716 733 709 715 887 

 +913 828 357 902 731 +240 +616 +383 اصفهان دانشگاه صنعتی

 +913 828 +853 962 717 +240 +616 +383 مدرس دانشگاه تربیت

 +913 851 709 967 656 +240 +616 +383 یرامیرکب دانشگاه صنعتی

 +913 903 576 967 867 +240 +616 +383 دانشگاه شیراز

گاه    عت  دانشووو  علم و صووون

 ايران
383+ 616+ 240+ 754 995+ 482 947 913+ 



 اـنم
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امتیاز  یشترينب دارای« Harvard University» .«آر. يو. دبلیو. سی» بندیرتبه 2017ويرايش بر پايۀ 

، «Stanford University» ،«Massachusetts Institute of Technology»جهان است و های و پیشگام مؤسسه

«University of Cambridge» ،«University of Oxford» ،«Columbia University» ،

«University of California, Berkeley» ،«University of Chicago» ،«Princeton University» و ،

«Yale University » هستندجايگاه دوم تا دهم در. 
 

 «وکیمگس» هایمؤسسه بندیرتبه .3-10

های دولتی، بهداشت، مؤسسۀ ايرانی )از بخش 105نام  2017در ويرايش سال  «سکیمگو» آزمايشگاه

های دانشگاه ،فهرستاين است. بر پايه  آوردههای برتر جهان مؤسسه میانخصوصی( را و آموزش عالی، 

تهران، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی شريف، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت 

ست تا دهم ملی های نخدر جايگاه د بهشتی، و علوم پزشکی تبريزايران، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شهی

 .اندجای گرفته

 بلکه ها،مؤسسه یبندرتبه نه های برتر،از انتشار فهرست دانشگاه« سکیمگو»نخستین هدف آزمايشگاه 

 آنها رو، ايناز . است پژوهشی مديران و ها،مؤسسه سیاستگذاران، برای سنجیعلم فراگیر ابزاريک  ارائۀ

 موجودشان عوض بهبود برای هايیراه فکر به و کنند ارزيابی و تحلیل را خود پژوهشی هایخروجی توانندمی

 موزشی،آ گوناگون هایمؤسسه جهانی بندیرتبه هاینظام ترينجامع از« سکیمگو» بندیرتبه .باشند

 رد پذيریرؤيت و نوآوری، پژوهش،. آيدمی شمار به در جهان خصوصی و دولتی، بهداشتی، پژوهشی،

جدول در  .دهندها را در اين نظام پوشش میشاخص کلیدی ارزيابی مؤسسه 13 که هستندی معیار سه وب

 برای) آمده استمؤسسه( در اين نظام  105مؤسسۀ برتر ايرانی )در بین  10های ملی و جهانی رتبه 3-22

 .(.برويد «نما» سامانۀ به ايرانی هایمؤسسه همۀ رتبۀ به دسترسی
 

 «یمگوکس» بندیایرانی در نظام رتبه مؤسسة برتر 10. رتبة 22-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی نام مؤسسه

 366 1 دانشگاه تهران

 404 2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 469 3 دانشگاه تربیت مدرس

 473 4 دانشگاه صنعتی شريف



 اـنم
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  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 

 475 5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 490 6 مشهددانشگاه فردوسی 

 503 7 ايران دانشگاه علم و صنعت

 508 8 دانشگاه صنعتی اصفهان

 509 ۹ علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه 

 526 10 علوم پزشکی تبريزدانشگاه 

 

های پیشتاز مؤسسه« Chinese Academy of Sciences» «یمگوکس» بندیرتبه 2017بر پايۀ گزارش سال 

، «Centre National de la Recherche Scientifique» ،«Harvard University»جهان است و 

«National Institutes of Health»، «Helmholtz Gemeinschaft»، «Stanford University» ،

«Google Inc.»، «MIT»، «Johns Hopkins University» ، و«Max Planck Gesellschaft» های در رتبه

 .اندگرفتهدوم تا دهم جهان جای 
 

 «راوند» دانشگاهی بندیرتبه .3-11

 هایمؤسسه در اندتوانسته ايرانی مؤسسۀ يازده ،2017 سال در «رار بندیرتبه آژانس» گزارش پايۀ بر

 ،«اصفهان صنعتی» ،«شريف صنعتی» ،«تهران پزشکی علوم» هایدانشگاه. گیرند جای بندیرتبه نظام اين برتر

  ،«اصفهان» ،«ايران پزشکی علوم» ،«مشهد فردوسی» ،«ايران صنعت و علم» ،«کردستان پزشکی علوم»

 ترتیب به و هست فهرست اين در نامشان که هستند هايیمؤسسه «طباطبائی عالمه» و ،«بهشتی شهید» ،«تهران»

 .هستند ملی 11 تا نخست هایرتبهدر 

 کلیدی زۀحو چهار پايۀ بر جهان برتر هایمؤسسه عملکرد سنجش بندیرتبه نظام اين نخستین هدف

 گاهجاي توانندمی دانشگاه مديران اين، بر افزون. است( مالی پايداری و جهانی، تنوع پژوهش، آموزش،)

جدول ر د .برگزينند تحصیل ادامه برای را خود هدف مؤسسۀ دانشجويان و کنند ارزيابی و تحلیل را خود

 آنها امتیاز و رتبه 24-3جدول  در وايرانی برتر  هایههای ملی و جهانی مؤسسامتیاز کل به همراه رتبه 3-23

 .آمده استبندی در اين نظام رتبه گوناگون هایسنجه در
 

 «راوند» بندیهای ایرانی در نظام رتبه. امتیاز کل و رتبة مؤسسه23-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی امتیاز کل نام مؤسسه

 264 1 64.122 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 272 2 63.192 شريف صنعتی دانشگاه



 اـنم
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 370 3 54.863 اصفهان صنعتی دانشگاه

 487 4 46.235 کردستان پزشکی علوم دانشگاه

 516 5 44.271 صنعت و علم دانشگاه

 560 6 40.728 مشهد فردوسی دانشگاه

 588 7 37.756 ايران پزشکی علوم دانشگاه

 630 8 32.811 اصفهان دانشگاه

 642 9 31.718 تهران دانشگاه

 672 10 29.182 بهشتی شهید دانشگاه

 732 11 22.511 طباطبايی عالمه دانشگاه

 

 «راوند» بندیرتبه نظام گوناگون هایسنجه در ایرانی هایمؤسسه رتبة و کل امتیاز. 24-3جدول 

 نام مؤسسه
 مالی پایداری جهانی تنوع پژوهش آموزش

 رتبه

 جهانی
 امتیاز

 رتبه

 جهانی
 امتیاز

 رتبه

 جهانی
 امتیاز

 رتبه

 جهانی
 امتیاز

 73.038 218 18.474 697 39.61 504 90.849 26 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 68.18 273 23.021 662 63.391 267 64.592 204 شريف صنعتی دانشگاه

 69.08 268 20.223 685 55.856 338 52.993 363 اصفهان صنعتی دانشگاه

 48.591 517 11.525 738 30.524 594 64.878 201 کردستان پزشکی علوم دانشگاه

 56.358 433 6.642 759 49.758 404 40.341 534 صنعت و علم دانشگاه

 32.007 678 12.673 734 32.044 581 53.724 348 مشهد فردوسی دانشگاه

 60.622 375 6.591 760 10.926 732 63.16 217 ايران پزشکی علوم دانشگاه

 38.695 619 13.701 732 15.161 698 50.274 400 اصفهان دانشگاه

 31.987 680 42.55 478 23.031 642 33.975 602 تهران دانشگاه

 36.259 640 9.668 748 12.656 722 45.772 462 بهشتی شهید دانشگاه

 36.621 636 8.432 754 13.358 711 29.513 641 طباطبايی عالمه دانشگاه

 

 هایمؤسسه پیشگام امتیاز ترينبیش با« Harvard University» ،«راوند» بندیرتبه 2017 سال گزارش پايۀ بر

 ،«California Institute of Technology-Caltech»، «University of Chicago» هایو مؤسسه است جهان

«Imperial College London»، «Stanford University»، «MIT»، «University of Oxford»، 

«Columbia University»، «University of Cambridge»، و «Princeton University » دهم تا دوم جايگاهدر 

 .هستند
 



 اـنم

«57» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 

 جهان هایدانشگاه پژوهشی بندیرتبه .3-12

 يک از هیچ ،2017در سال « اسکالرست»شبکۀ اجتماعی علمی پژوهشگران يا بر پايۀ گزارش 

 پژوهشی بندی. رتبهاندجای نگرفته جهانمؤسسۀ پژوهشی برتر  300ايرانی در فهرست  هایهمؤسس

 کند.کمی ارزيابی می سنجۀ چهاررا بر پايۀ  جهانهای پیشرو جهان مؤسسه هایدانشگاه

 یشترينب با« Harvard University» .«يو.جی.آر.آر» بندیرتبه 2017بر پايۀ گزارش سال 

، «MIT» ،«Stanford University» ،«University of California, Berkeley»های مؤسسه است وامتیاز پیشگام 

«Johns Hopkins University» ،«University of California-San Francisco» ،«University of Washington-Seattle» ،

«University of Oxford» ،«University of California, Los Angeles» و ،«University of Toronto » جايگاه در

 .اندگرفتهبندی دوم تا دهم اين نظام رتبه
 

 پایدار توسعة دربارۀ «متریکگرین» دانشگاهی جهانی بندیرتبه .3-13

 مؤسسۀ 10 پايدار، توسعۀ دربارۀ «متريکگرين» دانشگاهی جهانی بندیرتبه 2017 ويرايش پايۀ بر

 ،«شیراز» ،«اصفهان» ،«کاشان» ،«زنجان» هایدانشگاه. اندگرفته جای جهان هایسبزترينمیان  ايرانی

 «الزهرا» و ،«تهران» ،«گیالن» ،«امیرکبیر صنعتی» ،«تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد» ،«مشهد فردوسی»

 .هست فهرست اين در نامشان که هستند هايیمؤسسه

. اندشده ارزيابی جهان سراسر از مؤسسه 61۹ «متريکگرين» بندیرتبه نظام 2017 ويرايش در

 توسعۀ و تزيس محیط با پیوند در هایسیاست و شرايط از فراگیر اندازیچشم ارائۀ هدف با «متريکگرين»

 و يگانه خود نوع در «متريکگرين. »است شده اندازیراه گوناگون کشورهای هایدانشگاه در پايدار

 و محیطیزيست مسائل به دانشگاهی هایمحیط در گذارانسیاست و مديران توجه جلب برای ابزاری

 و ،ونقلحمل آب، پسماند، مديريت اقلیمی، تغییرات و انرژی زيرساخت، و محیط. است انرژی مصرف

 هایداده منبع. روندمی کاربه هامؤسسه مقايسۀ برای بندیرتبه نظام اين در که هستند هايیسنجه آموزش

 رتبۀ و کل امتیاز يک، جدول در. فرستندمی که است ایپرسشنامه ها،مؤسسه ارزيابی برای «متريکگرين»

 .است آمده گوناگون هایسنجه در هامؤسسه امتیاز دو، جدول در و برتر ايرانی هایمؤسسه جهانی
 

 «متریکگرین»بندی های ایرانی در نظام رتبه. امتیاز کل و رتبة مؤسسه25-3جدول 

 رتبة جهانی امتیاز کل نام مؤسسه

 47 6171 دانشگاه زنجان

 109 5619 کاشاندانشگاه 

 197 5018 اصفهاندانشگاه 

 228 4827 شیرازدانشگاه 



 اـنم
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 281 4559 دانشگاه فردوسی مشهد

 286 4532 آزاد اسالمی و واحد علوم و تحقیقات

 311 4442 صنعتی امیرکبیردانشگاه 

 326 4384 گیالن دانشگاه

 414 3919 دانشگاه تهران

 459 3596 الزهرا دانشگاه

 

 «متریکگرین» بندیگوناگون نظام رتبه هایسنجههای ایرانی در . امتیاز مؤسسه26-3جدول 

 نام مؤسسه
 و محیط

 زیرساخت

 تغییرات و انرژی

 اقلیمی
 آموزش نقل و حمل آب دپسمان مدیریت

 877 963 755 1551 997 1028 دانشگاه زنجان

 647 1112 575 1203 1177 905 کاشاندانشگاه 

 335 963 640 1053 1232 795 اصفهاندانشگاه 

 657 1013 580 876 849 852 شیرازدانشگاه 

 325 1013 210 1101 1003 907 دانشگاه فردوسی مشهد

آزاد اسالمی و واحد 

 علوم و تحقیقات
932 997 1050 120 861 572 

 578 1213 440 1101 753 357 یرصنعتی امیرکبدانشگاه 

 193 711 695 897 1032 856 گیالن دانشگاه

 547 963 375 1125 389 520 دانشگاه تهران

 385 711 145 951 940 464 الزهرا دانشگاه

 

 ،امتیاز یشترينب با  «Wageningen University & Research» «متريکگرين» 2017بر پايۀ گزارش 

 ،«University of Nottingham» ،«University of California Davis»و است  جهانسبزترين مؤسسۀ 

«University of Bradford» ،«Nottingham Trent University» ،«University of Oxford» ،

«University of Connecticut» ،«Bangor University» ،«University College Cork» ، و

«Hochschule Trier – Umwelt-Campus Birkenfeld  »اندگرفتههای دوم تا دهم جای در رتبه. 
 

 «یو. تی. آی.»کیفیت پژوهش  بندیرتبه .3-14

مؤسسۀ ايرانی را  10۹خود نام  2017در ويرايش سال  .«يو .تی .آی» پژوهش بندی کیفیتنظام رتبه

مؤسسه ارزيابی  486اين نظام  2017است. در ويرايش  ورهای جهان اسالم آوردهمؤسسۀ برتر در کش 500در 
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بندی سه گونه مؤسسۀ جامع، تخصصی، و ۀ ايرانی در آن هست. اين نظام رتبهمؤسس 10۹ نام اند کهشده

جدول تا  27-3جدول های ايرانی در اين فهرست در کند. امتیاز و رتبۀ مؤسسهارزيابی میها را ديگر مؤسسه

 آمده است. 3-2۹

 ،یتهای جهان اسالم را بر پايۀ پنج سنجۀ کیفمؤسسه .«يو .تی .آی» پژوهش بندی کیفیتنظام رتبه

 50(، و %10درصد ) 10(، %1کند. شمار و نسبت انتشارات در يک درصد )ارزيابی و رتبۀ آنها را منتشر می

میهن )همکاری ملی(، و های هممؤسسه میانهای برتر، شمار و نسبت همکاری علمی ( نشريه%50درصد )

اين نظام هستند.  های ارزيابی اين نظامشمار و نسبت همکاری علمی جهانی )همکاری جهانی( سنجه

 کند.گردآوری می« اسکوپوس»نامۀ استنادی های الزم را از نمايهبندی دادهرتبه
 

 .«یو .تی .آی»بندی ظام رتبهندر ایرانی  جامع هایمؤسسهو رتبة . امتیاز 27-3جدول 

Rank University Name Pub P % P Score 

3 University of Tehran, Iran 17780 3421 19.24 9.98 

5 Sharif University of Technology, Iran 8579 2571 29.97 8.58 

8 Isfahan University of Technology, Iran 6214 1732 27.87 6.74 

9 Amirkabir University of Technology, Iran 9327 2068 22.17 6.44 

15 
Iran University of Science and Technology, 

Iran 
7187 1416 19.7 5.09 

16 Tarbiat Modares University, Iran 9835 1699 17.28 4.96 

20 Tehran University of Medical Sciences, Iran 18289 1273 6.96 4.57 

22 Shiraz University, Iran 6351 1416 22.3 4.41 

30 K. N. Toosi University of Technology, Iran 3883 800 20.6 3.4 

32 Ferdowsi University of Mashhad, Iran 6421 1054 16.41 3.28 

46 University of Tabriz, Iran 5550 788 14.2 2.63 

49 
Islamic Azad University, Science and Research 

Branch, Iran 
8581 827 9.64 2.57 

54 
Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Iran 
8074 496 6.14 2.32 

56 Shahid Beheshti University, Iran 4955 711 14.35 2.21 

67 
Babol Noshirvani University of Technology, 

Iran 
1799 323 17.95 1.89 

72 Semnan University, Iran 1989 316 15.89 1.84 

74 Razi University, Iran 2737 458 16.73 1.78 

76 University of Isfahan, Iran 4017 562 13.99 1.75 

78 Shahid Bahonar University of Kerman, Iran 3172 465 14.66 1.67 

83 Daneshgahe Yazd, Iran 1731 318 18.37 1.48 

86 Tabriz University of Medical Sciences, Iran 4128 249 6.03 1.45 
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88 Bu Ali Sina University, Iran 2535 368 14.52 1.43 

89 Shiraz University of Medical Sciences, Iran 4818 302 6.27 1.41 

98 Shahrood University of Technology, Iran 1307 226 17.29 1.32 

104 University of Mazandaran, Iran 2181 269 12.33 1.26 

106 University of Kurdistan, Iran 1234 212 17.18 1.24 

107 The University of Guilan, Iran 3179 372 11.7 1.24 

109 University of Zanjan, Iran 1549 258 16.66 1.2 

110 Arak University, Iran 1319 202 15.31 1.18 

116 Isfahan University of Medical Sciences, Iran 5378 234 4.35 1.09 

125 Shahrekord University, Iran 1518 198 13.04 0.92 

132 Payame Noor University, Iran 4613 289 6.26 0.9 

133 
Islamic Azad University, Central Tehran 

Branch, Iran 
3151 285 9.04 0.89 

137 Kharazmi University, Iran 1879 244 12.99 0.88 

145 University of Mohaghegh Ardebili, Iran 1149 152 13.23 0.79 

152 Urmia University, Iran 2273 226 9.94 0.75 

156 Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran 2190 217 9.91 0.72 

160 
Islamic Azad University, Najafabad Branch, 

Iran 
1152 134 11.63 0.7 

165 Alzahra University, Iran 1453 143 9.84 0.67 

171 Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran 1326 143 10.78 0.56 

174 Islamic Azad University, Isfahan Branch, Iran 1832 135 7.37 0.48 

180 Islamic Azad University, Arak Branch, Iran 889 74 8.32 0.43 

183 Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran 1417 72 5.08 0.34 

184 Islamic Azad University, Ardabil Branch, Iran 774 44 5.68 0.26 

 

 .«یو. تی. آی» بندیرتبه نظام در ایرانی تخصصی هایمؤسسه رتبة و امتیاز. 28-3جدول 

Rank University Name Pub P % P Score 

1 
Iranian Research Institute for Fundamental 

Sciences, Iran 
2610 1075 41.19 8.37 

11 Petroleum University of Technology, Iran 930 217 23.33 2.53 

14 
Institute for Advanced Studies in Basic 

Sciences, Zanjan, Iran 
895 257 28.72 2.4 

16 Iran Polymer and Petrochemical Institute, Iran 928 192 20.69 2.24 

18 Sahand University of Technology, Iran 1165 281 24.12 2.19 

20 University of Kashan, Iran 1971 268 13.6 2.09 

26 
Research Institute of Petroleum Industry, 

Tehran, Iran 
993 200 20.14 1.87 

27 Persian Gulf University, Iran 679 156 22.97 1.82 

29 Mashhad University of Medical Sciences, Iran 4238 268 6.32 1.79 

31 Shiraz University of Technology, Iran 945 221 23.39 1.72 
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37 Azarbaijan Shahid Madani University, Iran 1011 170 16.82 1.59 

38 
Materials and Energy Research Centre Iran, 

Iran 
777 133 17.12 1.55 

39 Kerman University of Medical Sciences, Iran 1819 95 5.22 1.48 

45 Iran University of Medical Sciences, Iran 2968 116 3.91 1.35 

48 
Gorgan University of Agricultural Sciences 

and Natural Resources, Iran 
897 112 12.49 1.31 

51 Malek Ashtar University of Technology, Iran 922 110 11.93 1.28 

57 
Iranian Academic Center for Education, 

Culture and Research, Iran 
1600 150 9.38 1.17 

58 Pasteur Institute of Iran, Iran 1742 145 8.32 1.13 

59 Imam Khomeini International University, Iran 902 120 13.3 1.12 

61 
Hamedan University of Medical Sciences and 

Health Services, Iran 
1369 71 5.19 1.11 

63 Yasouj University, Iran 1104 139 12.59 1.08 

68 Islamic azad University, Saveh Branch, Iran 576 63 10.94 0.98 

72 
Nuclear Science and Technology Research 

Institute, Tehran, Iran 
902 124 13.75 0.97 

78 Baqiyatallah Medical Sciences University, Iran 1906 78 4.09 0.91 

79 Damghan University of Basic Sciences, Iran 667 97 14.54 0.91 

81 
Shahid Rajaee Teacher Training University, 

Iran 
797 113 14.18 0.88 

84 Islamic Azad University, Shiraz Branch, Iran 553 55 9.95 0.86 

87 Ilam University, Iran 694 89 12.82 0.83 

91 Golestan University of Medical Sciences, Iran 701 51 7.28 0.79 

92 University of Birjand, Iran 960 119 12.4 0.79 

93 Shahed University, Iran 1401 117 8.35 0.78 

98 University of Sistan and Baluchestan, Iran 1197 114 9.52 0.76 

101 Lorestan University, Iran 700 79 11.29 0.74 

102 Islamic Azad University, Rasht Branch, Iran 605 46 7.6 0.72 

104 
National Institute for Genetic Engineering and 

Biotechnology Iran, Iran 
807 75 9.29 0.7 

106 
Mazandaran University of Medical Sciences, 

Iran 
2260 87 3.85 0.68 

108 Urmia University of Medical Sciences, Iran 1143 57 4.99 0.67 

111 
Shahid Sadoughi University of Medical 

Sciences and Health Services, Iran 
1182 42 3.55 0.65 

113 
Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences, Iran 
2229 81 3.63 0.63 

117 
Islamic Azad University, Mahshahr Branch, 

Iran 
348 39 11.21 0.61 

121 Kurdistan University of Medical Sciences, Iran 641 38 5.93 0.59 

125 
Kashan University of Medical Sciences and 

Health Services, Iran 
661 36 5.45 0.56 
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126 Islamic Azad University, Lahijan Branch, Iran 507 36 7.1 0.56 

131 
University of Social Welfare and 

Rehabilitation Sciences, Iran 
973 58 5.96 0.54 

133 
Kermanshah University of Medical Sciences, 

Iran 
1439 57 3.96 0.53 

142 
Islamic Azad University, Hamedan Branch, 

Iran 
512 40 7.81 0.47 

143 
Atomic Energy Organization of Iran AEOI, 

Iran 
378 30 7.94 0.47 

148 Islamic Azad University, Yazd Branch, Iran 636 25 3.93 0.39 

150 Islamic Azad University, Ahvaz branch, Iran 506 32 6.32 0.37 

152 University of Zabol, Iran 778 42 5.4 0.33 

153 
Shahrekord University of Medical Sciences, 

Iran 
746 21 2.82 0.33 

154 Zahedan University of Medical Sciences, Iran 810 20 2.47 0.31 

155 Ilam University of Medical Sciences, Iran 538 20 3.72 0.31 

157 Islamic Azad University, Zanjan Branch, Iran 454 20 4.41 0.31 

163 Lorestan University of Medical Sciences, Iran 461 16 3.47 0.25 

 

 .«یو. تی. آی» بندیرتبه نظام در ایرانی دیگر هایمؤسسه رتبة و امتیاز. 29-3جدول 

Rank University Name Pub P % P Score 

2 Guilan University of Medical Sciences, Iran 770 22 2.86 0.01 

11 Arak University of Medical Sciences, Iran 537 37 6.89 0.01 

15 Semnan University of Medical Sciences, Iran 513 23 4.48 0.01 

20 Namazi Hospital, Iran 455 8 1.76 0.01 

21 Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran 451 44 9.76 0.01 

37 Urmia University of Technology, Iran 326 51 15.64 0.01 

40 
Islamic Azad University, Shabestar Branch, 

Iran 
315 10 3.17 0.01 

47 Yasouj University of Medical Sciences, Iran 286 7 2.45 0.01 

59 
Islamic Azad University, South Tehran Branch, 

Iran 
235 30 12.77 0.01 

123 Babol University of Medical Sciences, Iran 1134 31 2.73 0.01 

 

 

 «رار» آوازه بندیرتبه .3-15

ن تريپرآوازه میاناند مؤسسۀ ايرانی توانسته 11، 2017در سال  «بندی رارآژانس رتبه»بر پايۀ گزارش 

کی علوم پزش» ،«اصفهان صنعتی» ،«تهران»، «صنعتی شريف» هایگیرند. دانشگاه جایهای جهان مؤسسه

علوم پزشکی »، «عالمه طباطبايی» ،«ايران صنعت و علم» ،«مشهد فردوسی»، «شهید بهشتی»، «تهران
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و به  هستنامشان در اين فهرست  که هستند هايیمؤسسه «ايران پزشکی علوم»، و «اصفهان»، «کردستان

 .اندجای گرفتههای نخست تا يازدهم ملی رتبهدر ترتیب 

موزش و آ کلیدی حوزۀ دو پايۀ بر هامؤسسه آوازۀ جهانی سنجش بندیرتبه نظام اين نخستین هدف

 ادهد جای توجه کانون در را هامؤسسه آوازۀ خاص شکل به که است نظامی نخستین اين. است پژوهش

 زايایم از و موفقیت کلیدی عامل هامؤسسه نام و آوازه که است آن بندیرتبه نظام اين ايجاد منطق. است

 یجهان هایپیمايش از هامؤسسه آوازۀ ارزيابی برای «رار» آژانس .است عالی آموزش بازار در آنها رقابتی

 برای را شده گردآوری هایداده و اجرا را الزم هایپیمايش «آنالیتیکس کالريويت» مؤسسۀ. گیردمی بهره

 گونگونا هایحوزه در و جهان سراسر از هاپیمايش به دهندگانپاسخ .کندمی ارائه «رار» آژانس به تحلیل

 ،(%13) هامؤسسه مديران ،(%13) پژوهشگران ،(%72) علمی هیئت اعضای هاپیمايش اين در. هستند علم

 نزديک نیز دهندگانپاسخ بیشتر کاری تجربۀ. کنندمی شرکت( %5) افراد ديگر و ،(%3) دکتری دانشجويان

برتر ايرانی در اين  هایمؤسسههای ملی و جهانی کل به همراه رتبه امتیاز 30-3جدول در  .است سال 20 به

 بندی آمده است.نظام رتبه
 

 «رار» آوازه بندینظام رتبههای ایرانی در . امتیاز کل و رتبة مؤسسه30-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی امتیاز کل نام مؤسسه

 160 1 76.824 دانشگاه صنعتی شريف

 225 2 68.903 دانشگاه تهران

 366 3 48.712 دانشگاه صنعتی اصفهان

 475 4 35.236 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 572 5 25.861 دانشگاه شهید بهشتی

 591 6 24.476 دانشگاه فردوسی مشهد

 591 6 24.476 دانشگاه علم و صنعت

 668 8 18.792 دانشگاه عالمه طباطبايی

 668 8 18.792 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 668 8 18.792 دانشگاه اصفهان

 734 11 11.668 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 

 و امتیاز بیشترين دارای« Harvard University» ، مؤسسۀ«رار» آوازه بندیرتبه 2017بر پايۀ گزارش سال 

 ،«Stanford University» هایمؤسسه مؤسسه، اين از پس. است دنیا ترين مؤسسۀپرآوازه
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«MIT»، «University of California, Berkeley» ،«University of Cambridge» ،

«University of Oxford» ،«Princeton University» ،«University of Michigan» ،

«University of California, Los Angeles » و«Yale University » دهم مشترک با دانشگاه(

 .انددست آوردهبه را بندیرتبه نظام اين دهم تا دوم جايگاهکالیفرنیا( 
 

 «ایندکس نیچر» آکادمیک هایمؤسسه بندیرتبه .3-16

در  جهان برتر هایمؤسسه میانمؤسسۀ ايرانی  يک، 2017در سال  «شپرينگر نیچر»بر پايۀ گزارش 

ی است های بنیادی تنها مؤسسۀ ايرانپژوهشگاه دانش. است «نیچر ايندکس»های آکادمیک بندی مؤسسهرتبه

 .جهان را به دست آورد 474که توانسته است در فهرست نهايی رتبۀ 

 در آنها پژوهشی هایخروجی پايۀ بر جهان سراسر در هامؤسسه بندیرتبه به «ايندکس نیچر» هرساله

 بخش پايۀ رب بندیرتبه اين که است مهم امر اين دانستن. پردازدمی دارند بااليی کیفیت که گذشته سال

 بايد هامؤسسه جايگاه بهتر درک برای و شودمی انجام هامؤسسه پژوهشی هایخروجی از محدودی

 رد پديدآوران هایمقاله شمار شمارش با «ايندکس نیچر» .شوند مرور نیز ديگر بندیرتبه هاینظام

(، شمار ACها )شمار مقاله کلیدی سنجۀ سه پايۀ بر را هامؤسسه بندیرتبه امکان اش،شدهنمايه هاینشريه

های منتشرشده در سال مقاله 2017در سال  .آوردمی فراهم (WFC(، و شمار کسری وزنی )FCکسری )

شناسی، علوم زيستی، و علوم های شیمی، علوم محیط و زمیننشريۀ برتر در حوزه 70در نزديک به  2016

برتر  های ملی و جهانی مؤسسۀه رتبهکل به همرا امتیاز 31-3جدول در اند. شدهفیزيک شمارش و ارزيابی 

 بندی آمده است.ايرانی در اين نظام رتبه
 

 «ایندکس نیچر» آکادمیک هایمؤسسه بندیهای ایرانی در نظام رتبه. امتیاز کل و رتبة مؤسسه31-3جدول 

 شمار کسری اهشمار مقاله نام مؤسسه
شمار کسری 

 وزنی
 رتبة جهانی رتبة ملی

 88 بنیادی هایدانش پژوهشگاه
14.77 12.02 1 474 

 

، اگرچه گفته مقاله دارندهای پیشهای ايرانی ديگری نیز هستند که در نشريهافزون بر اين، مؤسسه

نیچر »های ايرانی ديگری که مؤسسه نام 32-3جدول . در مؤسسۀ برتر جای نگرفته است 500نام آنها در 

 اند.مؤسسۀ ايرانی در اين فهرست قرار گرفته 46بر پايۀ اين جدول نام آنها را آورده آمده است. « ايندکس
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 «ایندکس نیچر» فهرستهای ایرانی در . مؤسسه32-3جدول 
Global 

Rank 

National 

Rank 
Institution 

WFC 

2016 

AC 

2016 

474 1 Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), 

Iran 

14.9 88 

- 2 Shiraz University, Iran 10.45 18 

- 3 Tarbiat Modares University (TMU), Iran 6.53 10 

- 4 Sharif University of Technology (SUT), Iran 6.2 28 

- 5 Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Iran 5.23 11 

- 6 University of Tehran (UT), Iran 5.12 41 

- 7 Isfahan University of Technology (IUT), Iran 4.46 41 

- 8 University of Kurdistan, Iran 4.16 7 

- 9 Shahid Beheshti University (SBU), Iran 3.86 19 

- 10 Azarbaijan Shahid Madani University, Iran 3.23 5 

- 11 Islamic Azad University, Central Tehran Branch 

(IAUCTB), Iran 

2.83 6 

- 12 Islamic Azad University (IAU), Iran 2.7 7 

- 13 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences 

(IASBS), Iran 

2.01 12 

- 14 Ilam University, Iran 1.07 2 

- 15 University of Guilan (GU), Iran 1 1 

- 16 University of Qom, Iran 1 1 

- 17 Tafresh University, Iran 1 1 

- 18 Bu-Ali Sina University, Iran 0.82 3 

- 19 Yazd University, Iran 0.75 2 

- 20 Lorestan University, Iran 0.71 3 

- 21 Payame Noor University (PNU), Iran 0.69 2 

- 22 Iran University of Science and Technology (IUST), 

Iran 

0.67 2 

- 23 Razi University, Iran 0.58 2 

- 24 Alzahra University, Iran 0.51 3 

- 25 University of Kashan, Iran 0.5 1 

- 26 Kharazmi University, Iran 0.5 1 

- 27 Arak University, Iran 0.5 1 

- 28 Islamic Azad University, Sanandaj Branch (IAUSDJ), 

Iran 

0.5 2 

- 29 Golestan University, Iran 0.43 3 

- 30 Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Iran 0.35 3 

- 31 University of Zanjan, Iran 0.34 3 

- 32 Payame Noor University of Mashhad, Iran 0.33 1 

- 33 Damghan University, Iran 0.33 1 

- 34 Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran 0.32 4 

- 35 Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, 

Iran 

0.3 1 

- 36 University of Isfahan (UI), Iran 0.3 1 
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- 37 University of Tabriz, Iran 0.23 2 

- 38 K. N. Toosi University of Technology (KNTU), Iran 0.2 1 

- 39 Isfahan University of Medical Sciences (IUMS), Iran 0.13 3 

- 40 Persian Gulf University (PGU), Iran 0.13 1 

- 41 University of Birjand, Iran 0.1 1 

- 42 Baqiyatallah University of Medical Sciences (BMSU), 

Iran 

0.08 1 

- 43 Hakim Sabzevari University, Iran 0.08 1 

- 44 Amirkabir University of Technology (AUT), Iran 0.08 1 

- 45 Islamic Azad University, Science and Research 

Branch (SRBIAU), Iran 

0.01 29 

- 46 Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), 

Iran 

0.01 1 

 

مقاله و شمار  2665با انتشار « Harvard University» ،2017در سال  «شپرينگر نیچر»بر پايۀ گزارش 

، «Stanford University» سپسهای آکادمیک جهان است. پیشتاز مؤسسه 750کسری وزنی نزديک به 

«MIT» ،«University of Oxford» ،«University of Cambridge» ،«The University of Tokyo» ،

«University of California, Berkeley» ،«ETH Zurich» ،«Peking University - PKU» و ،

«Yale University »اند.های دوم تا دهم ايستادهدر جايگاه  
 

 «مؤسسة آموزش عالی تایمز»های آسیایی دانشگاه بندیرتبه .3-17

مؤسسۀ ايرانی را در  18نام های برتر آسیا مؤسسه 2018ويرايش در  «تايمز» عالی آموزش مؤسسۀ

، «ابلصنعتی نوشیروانی ب» هایاست. بر پايۀ اين گزارش، دانشگاه آورده آسیابرتر  هایمؤسسهفهرست 

زشکی علوم پ»، «تهران»، «ايران علم وصنعت» ،«صنعتی اصفهان» ،«صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی شريف»

، «گیالن»، «اصفهان»، «فردوسی مشهد»، «بهشتیشهید »، «شیراز»، «خواجه نصیرالدين طوسی»، «تبريز»، «تهران

 هجدهم ملی جایتا  نخستاند به ترتیب در جايگاه توانسته «زنجان»، و «يزد»، «بیرجند»، «الزهرا )س(»

اند. گفتنی است، در مؤسسۀ برتر آسیا جای گرفته 100مؤسسۀ ايرانی نیز در  18گیرند. چهار مؤسسه از 

 مؤسسۀ برتر بودند. 300سسۀ ايرانی در مؤ 14ويرايش پیشین اين نظام 

کشور آسیايی در شمار  25مؤسسه از  35۹رفته همروی« تايمز»بندی نظام رتبه 2018در ويرايش 

را  آسیاشرو های پیمؤسسه «تايمز» عالی آموزش بندیرتبهاند. نظام بندی شدهرتبه« تايمز»های برتر مؤسسه

کمی  سنجۀ 13انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی بر پايۀ در پنج حوزۀ آموزش، چشم
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 34-3جدول های ايرانی و در های ملی و جهانی و امتیاز کل مؤسسهرتبه 33-3جدول در . کندارزيابی می

 است. های گوناگون آمدهامتیاز آنها در شاخص
 

 «تایمز» عالی آموزش مؤسسةآسیایی  بندیهای ایرانی در نظام رتبهرتبة مؤسسهامتیاز کل و . 33-3جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی امتیاز کل مؤسسهنام 

 37 1 47.1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 83 2 36.4 دانشگاه صنعتی شريف

 88 3 35.5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 ۹6 4 34.3 دانشگاه صنعتی اصفهان

 108 5 32.6 ايران دانشگاه علم وصنعت

 13۹ 6 29.1 دانشگاه تهران

 142 7 28.6 تهراندانشگاه علوم پزشکی 

 148 8 27.8 دانشگاه تبريز

 173 ۹ 25.7 دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

 188 10 24.6 دانشگاه شیراز

 1۹3 11 24.4 دانشگاه شهید بهشتی

 201و250 12 23.9-21.4 دانشگاه فردوسی مشهد

 201و250 13 23.9-21.4 دانشگاه اصفهان

 251و300 14 21.3-17.7 دانشگاه گیالن

 301و350 15 17.6-13.6 )س( دانشگاه الزهرا

 301و350 16 17.6-13.6 دانشگاه بیرجند

 301و350 17 17.6-13.6 دانشگاه يزد

 301و350 18 17.6-13.6 دانشگاه زنجان
 

 «ایمزت» عالی آموزش مؤسسة آسیایی بندیگوناگون نظام رتبه هایسنجههای ایرانی در امتیاز مؤسسه .34-3جدول 

 نام مؤسسه
 گوناگون هایسنجهامتیاز در 

 استنادها
درآمدهای 

 صنعتی

انداز چشم

 جهانی
 آموزش پژوهش

 29.8 15.3 15.5 56.1 99.1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 28.2 32 19.6 96.4 36.6 دانشگاه صنعتی شريف

 32.3 33.3 16.8 74.4 35.3 صنعتی امیرکبیردانشگاه 

 25.4 25.4 20.1 84.1 41.8 دانشگاه صنعتی اصفهان

 30.2 30.5 15.1 51.2 36.3 ايران دانشگاه علم وصنعت
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 35.6 25.7 21.4 31.8 28.2 دانشگاه تهران

 52.4 17 17.7 35.6 21.4 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 29.9 18.2 16 41.2 35.2 دانشگاه تبريز

 23.3 23.1 16.7 47.4 27 دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

 27.2 25.4 16.6 45.3 18.4 دانشگاه شیراز

 26.2 24.7 16.4 46.7 19.1 دانشگاه شهید بهشتی

 27.3 18.2 20.2 35.8 20.1 دانشگاه فردوسی مشهد

 29.7 25.1 16.1 41.4 9.1 دانشگاه اصفهان

 21.6 13.7 14 32 24.4 دانشگاه گیالن

 21.4 11.5 13.8 33.3 14.3 )س( دانشگاه الزهرا

 18.6 9.5 14.6 32 8.7 دانشگاه بیرجند

 17.5 12.3 15.5 0.4 14.8 دانشگاه يزد

 19.4 11.8 17.3 38.3 15.7 دانشگاه زنجان

 

 با «National University of Singapore»، «تايمز»مؤسسه آموزش عالی  2018بر پايۀ گزارش سال 

، «Tsinghua University»، «Peking University»های آسیا است و مؤسسهامتیاز و پیشگام  یشترينب

«University of Hong Kong» ،«Hong Kong University of Science and Technology» ،

«Nanyang Technological University, Singapore» ،«Chinese University of Hong Kong» ،

«University of Tokyo» ،«Seoul National University» و ،«Korea Advanced Inst. of Sci & Tech.  » در

 جايگاه دوم تا دهم اين نظام هستند.
 

 «ویژنزسای» بندیرتبه .3-18

 میانمؤسسۀ ايرانی را  27های جهان نام بندی دانشگاهرتبه 2017در ويرايش  «ويژنزسای» مؤسسۀ

 ،«بابل نوشیروانی صنعتی» ،«تهران»های بر پايۀ اين گزارش، دانشگاهۀ برتر جهان آورده است. مؤسس 1300

 ،«تهران یپزشک علوم» ،«شیراز» ،«تحقیقات و علوم واحد و اسالمی آزاد» ،«اصفهان صنعتی» ،«شريف صنعتی»

 پزشکی علوم» ،«مازندران» ،«مدرس تربیت» ،«تبريز پزشکی علوم» ،«امیرکبیر صنعتی» ،«ايران صنعت و علم»

 علوم» ،«وسیط نصیرالدين خواجه صنعتی» ،«مشهد پزشکی علوم» ،«مشهد فردوسی» ،«تبريز» ،«بهشتی شهید

 شهید» ،«یناس بوعلی» ،«رازی» ،«شیراز پزشکی علوم» ،«بهشتی شهید» ،«اصفهان» ،«کاشان» ،«اصفهان پزشکی



 اـنم

«69» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 

 .هستندملی  27نخست تا  هایجايگاهدر « گیالن»و  ،«سمنان» ،«کرمان باهنر

های پیشرو دنیا را در سه حوزۀ تأثیر علمی، تأثیر فناورانه، و فضای مؤسسه «ويژنزسای» بندیرتبه

های ملی و جهانی و امتیاز کل رتبه 35-3جدول در کند. ارزيابی میسنجۀ کمی  1۹يادگیری، بر پايۀ 

 است. گوناگون آمده هایسنجهآنها در  امتیاز 36-3جدول های ايرانی و در مؤسسه
 

 «ویژنزسای» بندیدر نظام رتبههای ایرانی رتبة مؤسسهامتیاز کل و . 35-3جدول 

 رتبة جهانی ملیرتبة  امتیاز کل نام مؤسسه

 639 1 22.88 تهران دانشگاه

 709 2 22.47 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه

 726 3 22.39 شريف صنعتی دانشگاه

 739 4 22.32 اصفهان صنعتی دانشگاه

 938 5 21.31 تحقیقات و علوم واحد و اسالمی آزاد دانشگاه

 960 6 21.16 شیراز دانشگاه

 975 7 21.07 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 993 8 20.96 ايران صنعت و علم دانشگاه

 995 9 20.95 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 1004 10 20.87 تبريز پزشکی علوم دانشگاه

 1007 11 20.86 مدرس تربیت دانشگاه

 1057 12 20.52 مازندران دانشگاه

 1077 13 20.4 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 1077 14 20.4 تبريز دانشگاه

 1086 15 20.32 مشهد فردوسی دانشگاه

 1110 16 20.09 مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 1140 17 19.73 طوسی نصیرالدين خواجه صنعتی دانشگاه

 1141 18 19.71 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 1145 19 19.63 کاشان دانشگاه

 1157 20 19.51 اصفهان دانشگاه

 1163 21 19.42 بهشتی شهید دانشگاه

 1186 22 19.12 شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 1198 23 18.78 رازی دانشگاه

 1202 24 18.72 سینا بوعلی دانشگاه

 1217 25 18.49 کرمان باهنر شهید دانشگاه
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 1240 26 17.54 سمنان دانشگاه

 1254 27 15.92 گیالن دانشگاه

 

 «ویژنزسای» بندینظام رتبهگوناگون  هایسنجههای ایرانی در امتیاز مؤسسه .36-3جدول 

 فضای یادگیری تأثیر فناورانه تأثیر علمی نام مؤسسه

 0.03 12.34 10.51 تهران دانشگاه

 0 10.45 12.02 بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه

 0.02 13.09 9.28 شريف صنعتی دانشگاه

 0.01 12.81 9.5 اصفهان صنعتی دانشگاه

 0 12.34 8.97 تحقیقات و علوم واحد و اسالمی آزاد دانشگاه

 0.01 12.44 8.71 شیراز دانشگاه

 0.03 10.82 10.22 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 0.01 12.04 8.91 ايران صنعت و علم دانشگاه

 0.01 11.68 9.26 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 0.01 11.56 9.3 تبريز پزشکی علوم دانشگاه

 0.01 11.75 9.1 مدرس تربیت دانشگاه

 0 12.04 8.48 مازندران دانشگاه

 0.01 11.25 9.14 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 0 11.23 9.17 تبريز دانشگاه

 0 11.45 8.87 مشهد فردوسی دانشگاه

 0 8.92 11.17 مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 0 11.17 8.56 طوسی نصیرالدين خواجه صنعتی دانشگاه

 0 10.56 9.15 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 0 10.4 9.23 کاشان دانشگاه

 0 11.31 8.2 اصفهان دانشگاه

 0.01 10.51 8.9 بهشتی شهید دانشگاه

 0.01 11.14 7.97 شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 0 10.39 8.39 رازی دانشگاه

 0 10.48 8.24 سینا بوعلی دانشگاه

 0 10.65 7.84 کرمان باهنر شهید دانشگاه

 0 8.51 9.03 سمنان دانشگاه

 0 7.51 8.41 گیالن دانشگاه

 



 اـنم

«71» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 

پیشگام است و بیشتر با امتیاز « Harvard University»، «ويژنزسای» 2017بر پايۀ گزارش سال 

«Johns Hopkins University» ،«Stanford University» ،«University of California Los Angeles» ،

«University of Toronto»، «University of California San Francisco» ،«University of Michigan» ،

«University of Pennsylvania» ،«University of Washington Seattle» و ،«University College London »

 .هستندبندی ن نظام رتبهدوم تا دهم اي هایجايگاهدر 

 

 

  



 

 

 بندیرتبه موضوعی هاینظام در هاجایگاه مؤسسه فصل چهارم: .4

 فصل چهارم

 بندیرتبه موضوعی هاینظام در هاجایگاه مؤسسه

 

 
  

  دهد، دستهب مؤسسه يک جايگاه و پژوهش و آموزش کیفیت از ایسويههمه و کامل ديد تواندمی هامؤسسه فراگیر بندیرتبه

  اين به گويیپاسخ برای کاریراه هامؤسسه موضوعی بندیرتبه. کند ارزيابی گوناگون هایحوزه در را هامؤسسه تواندنمی ولی

 .را در بر دارند هامؤسسه موضوعی يا ایحوزه ارزيابی که شوندمی گزارش هايینظام فصل اين در. بود چالش
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 «تایمز عالی آموزش مؤسسة» هایدانشگاه موضوعی جهانی بندیرتبه .4-1

 مؤسسۀ هشتنام  منتشر شده 2017خود که در سال  2018ويرايش در  «تايمز عالی آموزش مؤسسۀ»

 های صنعتیدانشگاه. آورده استهای گوناگون موضوعدر  جهانبرتر های مؤسسه سیاهۀايرانی را در 

 پزشکی ز، و علوماصفهان، تبري امیرکبیر، گیالن، صنعتی شريف، صنعتی بابل، تهران، صنعتی نوشیروانی

های ايرانی جهانی مؤسسه رتبۀ 1-4جدول اند. در آمدهبندی در اين نظام رتبههايی هستند که تهران مؤسسه

 .تبندی آمده اسهای گوناگون اين نظام رتبههای متفاوت، امتیاز کل، و امتیازشان در سنجهدر موضوع
 

 آموزش سسةمؤ»بندی موضوعی رتبه های گوناگون نظامایرانی در سنجه هایامتیاز مؤسسهرتبه، امتیاز کل، و . 1-4جدول 

 «تایمز عالی

حوزۀ 

 موضوعی
 امتیاز کل رتبة جهانی نام مؤسسه

 های گوناگونامتیاز در سنجه

 استنادها
درآمدهای 

 صنعتی

انداز چشم

 جهانی
 آموزش پژوهش

مهندسی و 

 فناوری

دانشگاه صنعتی 

 نوشیروانی بابل
201-250 37.9-41.5 99.9 41.0 17.6 8.2 17.5 

 32.3 26.3 24.0 30.0 52.8 37.8-34.9 300-251 دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی 

 شريف
301-400 29.7-34.8 36.2 61.5 21.4 24.2 36.6 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
401-500 24.9-29.6 36.0 54.6 18.6 22.2 24.5 

 10.4 11.2 16.9 30.2 64.0 29.6-24.9 500-401 دانشگاه گیالن

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
401-500 24.9-29.6 50.3 54.6 21.2 16.2 17.5 

 15.5 13.7 18.9 33.4 51.9 29.6-24.9 500-401 دانشگاه تبريز

 علوم

 پزشکی...

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران
401-500 23.0-29.4 26.1 38.2 18.9 21.9 35.6 

 علوم زيستی
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
401-500 21.4-30.7 39.2 95.1 19.7 12.8 13.3 

 علوم فیزيکی
دانشگاه صنعتی 

 نوشیروانی بابل
201-250 44.9-48.5 100.0 73.8 14.3 12.6 15.4 

 

 های علومموضوعرا در  جهانهای پیشرو مؤسسه «تايمز عالی آموزشمؤسسۀ » جهانی بندیرتبه
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 سانیان علوم و هنر ،(زيس) زيستی علوم ،(عاج) اجتماعی علوم ،(منا) فناوری و مهندسی ،(فیز) فیزيکی

(، ايانه )رایوکار )اتک(، علوم ر، اقتصاد و کسب(پاب) بهداشت و پايه، پزشکی بالینی، پزشکی علوم ،(هنا)

، انداز جهانیپنج حوزۀ آموزش، چشمبر پايۀ علوم تربیتی )ترب(، حقوق )حقوق(، و روانشناسی )روا( 

 .کندو درآمدهای صنعتی ارزيابی میپژوهش، استنادها، 
 

 جهان هایدانشگاه علمی ایحوزه بندیرتبه .4-2

 200 فهرست در را ايرانی مؤسسۀ نام دو 2016 سال گزارش در «شانگهای» ایحوزه بندیرتبه نظام

 ،(امن) رايانه علوم و فناوری/ مهندسی ،(رطب) طبیعی علوم و رياضیات هایحوزه در جهان برتر مؤسسه

. است آورده( عاج) اجتماعی علوم و ،(پاب) داروسازی و بالینی پزشکی ،(زيس) کشاورزی و زيستی علوم

 .نامشان در اين سیاهه هست که هستند هايیمؤسسه «امیرکبیر صنعتی» و «تهران» هایدانشگاه

طبیعی  علوم و را در پنج حوزۀ رياضیات جهانهای پیشرو مؤسسه« شانگهای»ای بندی حوزهنظام رتبه

داروسازی  و بالینی کشاورزی )زيس(، پزشکی و زيستی رايانه )منا(، علوم علوم و فناوری/ مهندسی )رطب(،

های رتبۀ جهانی مؤسسه 2-4جدول کند. در ارزيابی می سنجهبر پايۀ شش  اجتماعی )عاج( )پاب(، و علوم

 های گوناگون آمده است.ها در شاخصامتیاز آن 3-4جدول های متفاوت و در ايرانی در حوزه
 

 «شانگهای» ایحوزه بندیرتبه های ایرانی در نظامرتبة جهانی مؤسسه. 2-4جدول 

 عاج پاب زیس منا رطب نام مؤسسه

 و و و 48 و دانشگاه تهران

 و و و 101و150 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 «شانگهای» ایحوزه بندیرتبه های گوناگون نظامهای ایرانی در شاخصامتیاز مؤسسه. 3-4جدول 

 امتیاز کل هاحوزه نام مؤسسه
 گوناگونهای امتیاز در شاخص

 مخارج پژوهشی مقاالت باکیفیت انتشارات پژوهشگران پراستناد

 0/0 2/64 0/5۹ 5/48 0/68 منا دانشگاه تهران

 0/0 4/5۹ 5/58 3/24 و منا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 ،«University of California-Berkeley»های ، دانشگاه«شانگهای»بندی نظام رتبه 2016بر پايۀ گزارش سال 

«Massachusetts Institute of Technology»، «Harvard University»، «Harvard University»، و 
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«Harvard University» و وریفنا/ مهندسی طبیعی، علوم و های رياضیاتاند به ترتیب در حوزهتوانسته 

جهانی را  رتبۀ نخست اجتماعی داروسازی، و علوم و بالینی کشاورزی، پزشکی و زيستی رايانه، علوم علوم

 به دست آورند.
 

 جهان هایدانشگاه علمی موضوعی بندیرتبه .4-3

 در شودنیز شناخته می «شانگهای» نام با که آنها علمی عملکرد پايۀ بر هادانشگاه بندیرتبه نظام

 بندیرتبه و ارزيابی گوناگون هایموضوع در را جهان هایمؤسسه 2017 سال در خود ويرايش ترينتازه

 هایمؤسسه زمرۀ در بار 100شان نام رفتههمروی که هستند ايرانی دانشگاه 12 فهرست اين در. است کرده

 ريفش صنعتی و امیرکبیر صنعتی هایدانشگاه بار؛ 16 تهران دانشگاه بار؛ 20 آزاد دانشگاه. است آمده برتر

 شته اصفهان صنعتی دانشگاه بار؛ نه مدرس تربیت دانشگاه بار؛ 10 صنعت و علم دانشگاه بار؛ 11 يک هر

 نوشیروانی یصنعت دانشگاه بار؛ چهار يک هر تهران پزشکی علوم و تبريز، مشهد، فردوسی هایدانشگاه بار؛

 .اندآمده موضوع 52 در برتر هایمؤسسه سیاهۀ در بار يک بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه و بار؛ دو بابل

 طبیعی، علوم در موضوع شش) موضوعی حوزۀ 52 در را هامؤسسه «شانگهای» موضوعی بندیرتبه

 در موضوع 14 و پزشکی، علوم در موضوع شش مهندسی، در موضوع 22 زيستی، علوم در موضوع چهار

های ايرانی جهانی مؤسسه رتبۀ 4-4جدول در  .کندمی ارزيابی گوناگون سنجۀ پنج پايۀ بر( اجتماعی علوم

 وزن،بی يا. و.ب)بندی آمده است های گوناگون اين نظام رتبههای متفاوت و امتیازشان در سنجهدر موضوع

 (.ندارد وزنی موضوعی حوزۀ در که است ایسنجه
 

 «انگهایش» موضوعی بندیرتبه نظام در های گوناگونو امتیاز آنها در سنجه ایرانی هایمؤسسه جهانی رتبة. 4-4جدول 

 انتشارات رتبة جهانی دانشگاه حوزۀ موضوعی
تأثیر 

 استنادی

همکاری 
 جهانی

مقاله در 
 نشریه برتر

 جوایز

علوم اجتماعی: 
 مدیریت

 .ب.و 0 58.6 55.1 67.8 200-151 اسالمیآزاد 

 .ب.و 0 57.3 58.9 54.2 300-201 تهران

 .ب.و 0 51.1 57.2 46 400-301 صنعتی امیرکبیر

 .ب.و 0 48.1 56.4 42.2 400-301 علم و صنعت

 ب.و. 8.5 57.4 55.6 40.1 400-301 صنعتی شريف

 مهندسی: مکانیک

 0 21.2 48.1 60.8 72 75-51 آزاد اسالمی

 0 19.9 44.3 57.9 59.6 150-101 صنعتی امیرکبیر

صنعتی نوشیروانی 
 بابل

101-150 30.9 87 51.1 10.6 0 
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 انتشارات رتبة جهانی دانشگاه حوزۀ موضوعی
تأثیر 

 استنادی

همکاری 
 جهانی

مقاله در 
 نشریه برتر

 جوایز

 0 17.6 49.2 58.5 56.2 150-101 تهران

 0 14 43.7 52 58.1 200-151 علم و صنعت

 0 17.6 43.4 52 55.1 200-151 صنعتی شريف

 0 17.6 45.4 57.3 35.7 300-201 فردوسی مشهد

 0 18.4 47.1 55.2 39.3 300-201 صنعتی اصفهان

 0 15.9 47.6 63.8 35.7 300-201 تربیت مدرس

مهندسی: برق و 
 الکترونیک

 0 0 44.6 41.3 68.7 300-201 آزاد اسالمی

 0 0 45.7 39.6 48.6 400-301 صنعتی امیرکبیر

 0 0 55.5 43.2 52.2 400-301 صنعتی شريف

 0 0 56 39.6 48.9 400-301 تهران

 0 0 51 47.1 27.2 500-401 فردوسی مشهد

 0 0 41.9 40.8 44.5 500-401 علم و صنعت

 0 0 43.1 44.8 33.4 500-401 تربیت مدرس

 0 0 38.3 46.3 31 500-401 تبريز

مهندسی: 
 مخابرات

 .ب.و 43.2 53.2 39.3 39.5 200-151 صنعتی شريف

مهندسی: فناوری 
 ابزار

 .ب.و 46.1 55.1 55.9 55 75-51 آزاد اسالمی

 45.4 57.8 54.2 43.4 150-101 صنعتی شريف
 .ب.و

 46.4 52.8 53.3 47.5 150-101 تهران
 .ب.و

 39.2 52.8 59.9 39.2 200-151 صنعتی اصفهان
 .ب.و

 .ب.و 35.9 48.2 46.1 41.4 300-201 صنعتی امیرکبیر

 ب.و. 35.1 52.6 57.5 34.1 300-201 علم و صنعت

 مهندسی: کامپیوتر

 0 0 49.3 53.1 71.6 100-76 آزاد اسالمی

 0 0 48.4 52.6 52.5 300-201 صنعتی امیرکبیر

 0 0 46.8 55.2 46.1 300-201 علم و صنعت

 0 0 58.8 52 49 300-201 تهران

 0 0 52.5 50 46.3 400-301 صنعتی شريف

 0 44.7 59 51.4 28.9 500-401 صنعتی اصفهان

 0 0 47.7 54.7 32.8 500-401 تربیت مدرس

 مهندسی: عمران

 0 42 53.4 39.1 63.9 49 آزاد اسالمی

 0 24.3 72 46 63.2 75-51 تهران

 0 34.3 60.4 36 41.9 150-101 صنعتی شريف

 0 0 44.7 41.2 59 200-151 علم و صنعت

 0 24.3 47.7 38.5 38.9 200-151 تربیت مدرس

 0 0 44.8 35.5 58 300-201 صنعتی امیرکبیر
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 انتشارات رتبة جهانی دانشگاه حوزۀ موضوعی
تأثیر 

 استنادی

همکاری 
 جهانی

مقاله در 
 نشریه برتر

 جوایز

 0 0 67.6 46.4 33.9 300-201 تبريز

 مهندسی: شیمی

 0 34.2 45.6 53.5 90.5 40 آزاد اسالمی

 0 37.5 43.3 51.9 66 100-76 صنعتی امیرکبیر

 0 37.1 50 45.6 69.9 100-76 تهران

 0 38.9 52 45.9 59.3 150-101 صنعتی شريف

صنعتی نوشیروانی 
 بابل

201-300 33 82.8 48.6 5.9 0 

 0 24.2 36.4 49.4 50 300-201 علم و صنعت

 0 22.7 52.5 52.7 40.5 300-201 صنعتی اصفهان

 0 23.4 42.8 52.4 50.1 300-201 تربیت مدرس

 مهندسی: مواد

 0 0 44.8 56.2 70.3 200-151 آزاد اسالمی

 0 14 51.6 58.6 51.1 300-201 تهران

 0 0 42.8 57.4 51.1 400-301 صنعتی امیرکبیر

 0 0 50.9 59.2 46.3 400-301 صنعتی اصفهان

 0 0 55.4 58.6 43.1 400-301 صنعتی شريف

 0 0 47.1 55.6 42 500-401 علم و صنعت

 .ب.و 0 48.6 61.2 65.6 300-201 آزاد اسالمی مهندسی: انرژی

 مهندسی: محیط
 0 0 42.9 47.2 65.8 500-401 آزاد اسالمی

 0 6.1 55.6 50.1 59.2 500-401 تهران

مهندسی: منابع 
 آب

 .ب.و 59.8 71.9 61.8 76.2 15 تهران

 .ب.و 51.8 53.6 58.4 69.1 45 آزاد اسالمی

 .ب.و 37 74.4 74 42.2 150-101 تبريز

 36.6 53.7 59.2 45.4 200-151 تربیت مدرس
 ب.و.

مهندسی: علوم 
 غذایی

 39.8 40.5 64.9 71.3 75-51 آزاد اسالمی
 .ب.و

 41.6 45.3 67 60.9 100-76 تهران
 .ب.و

 .ب.و 28.3 33.9 66 40.5 300-201 فردوسی مشهد

 ب.و. 27.6 41.2 74.2 36.3 300-201 تربیت مدرس

 مهندسی: معدن

 .ب.و 46.9 53.9 62.6 48.5 21 تهران

 .ب.و 32.7 59.8 59.3 51.7 32 آزاد اسالمی

 .ب.و 30.6 43.1 60.8 45 48 صنعتی امیرکبیر

 ب.و. 36.5 61.9 58.2 36.6 49 تربیت مدرس

مهندسی: 
 متالورژی

 .ب.و 53.2 50.3 73.3 37.2 27 تهران

 .ب.و 45.1 53.8 68.8 34.3 75-51 صنعتی اصفهان

 .ب.و 44.7 45.9 65.1 42.4 75-51 آزاد اسالمی
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 انتشارات رتبة جهانی دانشگاه حوزۀ موضوعی
تأثیر 

 استنادی

همکاری 
 جهانی

مقاله در 
 نشریه برتر

 جوایز

 .ب.و 41.6 58.3 63.6 32.1 100-76 صنعتی شريف

 .ب.و 34.5 44.4 65.1 30.8 150-101 صنعتی امیرکبیر

 .ب.و 36.2 53.5 63.9 30.1 150-101 علم و صنعت

 .ب.و 27.5 47.9 73.3 21 200-151 فردوسی مشهد

 19.6 56.4 85.1 14.5 200-151 تبريز
 ب.و.

 یپزشکی: کلینیک
علوم پزشکی 

 تهران
301-400 32 45.9 46.3 15.4 0 

پزشکی: بهداشت 
 عمومی

علوم پزشکی 
 تهران

 .ب.و 15.2 47 42.7 34.8 201-300

پزشکی: 
داندانپزشکی و 

 علوم دهان

علوم پزشکی 
 تهران

151-200 36.6 60.8 58.6 19.2 0 

پزشکی: 
داروسازی و علوم 

 دارو

علوم پزشکی 
 تهران

101-150 77.8 48.6 37.4 0 0 

 0 0 35.7 40.5 65.2 300-201 آزاد اسالمی

علوم پزشکی شهید 
 0 0 37.2 44 53.9 400-301 بهشتی

علوم زیستی: 
 کشاورزی

 .ب.و 30.2 61.7 48.9 58.8 200-151 تهران

 .ب.و 24.5 43.4 42.4 70.2 300-201 آزاد اسالمی

 .ب.و 25.8 59 50.4 37.9 400-301 صنعتی اصفهان

 21.1 49.9 50.4 39.7 500-401 تربیت مدرس
 ب.و.

علوم زیستی: 
 دامپزشکی

 18.6 48.2 56.9 39.8 150-101 تهران
 .ب.و

 11.7 38.5 43.2 54 200-151 آزاد اسالمی
 ب.و.

علوم طبیعی: 
 ریاضیات

 0 0 61 56.8 78.3 150-101 آزاد اسالمی

 0 0 46.5 65 45.3 300-201 صنعتی امیرکبیر

 0 0 57.7 56.8 37.4 500-401 علم و صنعت

علوم طبیعی: 
 فیزیک

 0 25.2 76 57.9 28.1 400-301 صنعتی اصفهان

 0 22 50.7 39 56.6 400-301 آزاد اسالمی

 0 25.7 68.8 46.5 36 500-401 صنعتی شريف

علوم طبیعی: 
 شیمی

 0 6.7 39.5 47.9 91 200-151 آزاد اسالمی

 0 5.5 49.8 54.9 49 500-401 تهران

 

 هایموضوع در بار 14400 کشور 80 از دانشگاه 1400 از بیش نام رفتههمرویبر پايۀ اين گزارش، 

 دانشگاه. اندآمده موضوع 32 در نخست جايگاه در بار 3857 آمريکا هایدانشگاه نام. اندآمده گوناگون
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 تکرار بار 1652 نیز چین هایدانشگاه نام. است داشته را عملکرد بهترين موضوع 15 در برتری با «هاروارد»

 .است آمده بار 1168 نیز انگلستان هایدانشگاه نام. هستند نخست جايگاه در موضوع هشت در و شده
 

 .«اس. کیو» هایدانشگاه جهانی ایحوزه بندیرتبه .4-4

 دومنتشر شده است،  2017که در سال « کیو. اس.»ای بندی حوزهنظام رتبه 2018بر پايۀ ويرايش 

 جایهای مهندسی و فناوری و علوم زيستی و پزشکی مؤسسۀ برتر حوزه 500مؤسسۀ ايرانی در فهرست 

هست.  هايی هستند که نامشان در اين نظامدانشگاه صنعتی شريف و علوم پزشکی تهران مؤسسهاند. گرفته

 انسانی )هنا(، علوم و هنررا در پنج حوزۀ  جهانهای پیشرو همؤسس« کیو. اس.»ای بندی حوزهنظام رتبه

ديريت م و اجتماعی علوم طبیعی )رطب(، و علوم پزشکی )زيس(، و زيستی علوم فناوری )منا(، و مهندسی

-4جدول ايرانی و در  هایهرتبۀ جهانی مؤسس 5-4جدول در  کند.میارزيابی  سنجه چهارو بر پايۀ )عاج(، 

 ت.گوناگون آمده اس هایسنجهدر  هاامتیاز آن 6
 

 .«اس. کیو» ایحوزه بندیرتبه های ایرانی در نظام. رتبة جهانی مؤسسه5-4جدول 

 زیس منا نام مؤسسه

 و 500-451 صنعتی شريف دانشگاه

 450-401 و دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 .«اس. کیو» ایحوزه بندیرتبه های گوناگون نظامهای ایرانی در شاخص. امتیاز مؤسسه6-4جدول 

 امتیاز کل حوزه نام مؤسسه
 های گوناگونامتیاز در شاخص

 «اچ»شاخص  اشتهار شغلی سرانه اسنتاد اشتهار علمی

 N/A 67.4 80.9 33.7 80.4 منا دانشگاه صنعتی شريف

 N/A 54 59.5 41.9 48.9 زيس دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 ،«University of Oxford» ،«MIT»، «Harvard University»های ، دانشگاه«کیو. اس.»بر پايۀ گزارش 

«MIT»، و «Harvard University »و مهندسی انسانی، علوم و های هنراند به ترتیب در حوزهتوانسته 

جای ی نخست جهان در جايگاهمديريت  و اجتماعی علوم طبیعی، و علوم پزشکی، و زيستی علوم فناوری،

 .گیرند
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 .«اس. کیو» هایدانشگاه جهانی موضوعی بندیرتبه .4-5

 نه ،منتشر شده است 2017که در سال « کیو. اس.»بندی موضوعی نظام رتبه 2018 ويرايشبر پايۀ 

هران، های تدانشگاه. اندگرفته جای ی گوناگونهاموضوعدر برتر  هایمؤسسهمؤسسۀ ايرانی در فهرست 

ی تبريز علوم پزشکو صنعتی شريف، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شیراز، 

 .هستند انی در اين سیاهههای ايرؤسسهم

شناسی موضوع، از تاريخ و زبان 45های پیشرو دنیا را در مؤسسه« کیو. اس.»بندی موضوعی نظام رتبه

امتیاز رتبۀ جهانی و  7-4جدول . در کندارزيابی میسنجه  چهارشناسی و دريانوردی، بر پايۀ گرفته تا ستاره

 آمده است.بندی اين نظام رتبهگوناگون  هایسنجهدر  های ايرانیمؤسسه
  

 .«اس. کیو» موضوعی بندیرتبه نظامهای گوناگون های ایرانی در شاخص. امتیاز مؤسسه7-4جدول 

 رتبة جهانی نام مؤسسه موضوع
 های گوناگونامتیاز در شاخص

اشتهار 

 علمی

اشتهار 

 شغلی
 سرانه اسنتاد

شاخص 

 «اچ»

 67.3 87.3 53.7 54.4 200-151 تهران دانشگاه معماری

 الکترونیک و برق مهندسی
 78.7 84.5 41.8 51.3 350-301 تهران دانشگاه

 78.4 85.6 40.5 50.6 400-351 شريف صنعتی دانشگاه

 مکانیک مهندسی
 79.2 80.2 43.5 48.3 350-301 شريف صنعتی دانشگاه

 78.7 81.2 43.4 50.2 350-301 تهران دانشگاه

 65 73.6 19.5 43.3 300-251 تهران دانشگاه جنگلداری و کشاورزی

 پزشکی

 57.7 66.4 71.1 48.8 300-251 رانته پزشکی علوم دانشگاه

 46 66.3 64.7 33 450-401 رازشی پزشکی علوم دانشگاه

 39.8 61.3 61.9 28.8 500-451 هدمش پزشکی علوم دانشگاه

 37.1 63.4 64.7 29.2 500-451 ريزتب پزشکی علوم دانشگاه

 34.7 60.9 57.7 38 500-451 تهران دانشگاه

 داروسازی و داروشناسی
 81.2 80.9 57 49 200-151 رانته پزشکی علوم دانشگاه

 70.8 79.2 45.6 38.9 300-251 هدمش پزشکی علوم دانشگاه

 58.9 56.7 68 58.1 200-151 تهران دانشگاه جغرافیا

 69.9 79.3  57.7 300-251 تهران دانشگاه مواد علوم

 

 علمی عملکرد پایة بر هادانشگاه موضوعی بندیرتبه .4-6

در مؤسسۀ ايرانی  14 میالدی 2017سال در « يورپ»بندی موضوعی بر پايۀ گزارش ساالنه نظام رتبه

عتی صن» ،«علوم پزشکی تهران» ،«تهران»های . دانشگاههستندگانه  41های های برتر در موضوعمؤسسه سیاهۀ
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فردوسی » ،«ايران و صنعتعلم » ،«علوم پزشکی شهید بهشتی» ،«صنعتی امیرکبیر» ،«صنعتی شريف» ،«اصفهان

 و، «دانشگاه علوم پزشکی ايران»، «تربیت مدرس»، «آزاد اسالمی»، «علوم پزشکی کرمان»، «يزد» ،«مشهد

 اند در اين فهرست قرار گیرند.هايی هستند که توانستهمؤسسه «تبريز»

 سنجۀبر پايۀ پنج  حوزۀ موضوعی 41های پیشرو دنیا را در مؤسسه« يورپ»بندی موضوعی نظام رتبه

امتیاز کل و  های متفاوتهای ايرانی در موضوعرتبۀ جهانی مؤسسه 8-4جدول . در کندارزيابی میکمی 

 آمده است. بندیهای گوناگون اين نظام رتبهدر سنجهآنها به همراه امتیازشان 
 

 «یورپ» موضوعی بندیرتبه نظامهای گوناگون سنجههای ایرانی در مؤسسهو امتیاز . رتبة جهانی 8-4جدول 

حوزۀ 

 موضوعی
 مؤسسه

رتبة 

 جهانی
 استنادها مقاله

همکاری 

 یالمللبین

تأثیر 

 هامقاله

تأثیر 

 استنادی
 امتیاز کل

علوم 

 رياضیات

 68.56 58.11 69.35 62.62 69.36 80.13 24 آزاد اسالمی

 54.25 52.91 55.55 46.08 55.57 56.76 211 صنعتی امیرکبیر

 53.39 51.59 53.79 50.69 53.79 55.64 235 تهران

 52.19 50.56 52.7 44.61 52.69 56.02 277 صنعتی شريف

 50.16 50.75 52.03 33.46 52.04 53.23 322 علم و صنعت ايران

 42.02 30.54 45.55 30.9 45.48 52.35 412 فردوسی مشهد

 35.91 27.04 35.87 22.86 35.85 50.08 468 صنعتی اصفهان

 33.32 30.48 35.61 15.18 35.61 39.76 494 تربیت مدرس

 29.85 23.96 30.4 22.68 30.41 37.71 526 تبريز

 10.62 7.16 10.56 14.63 10.51 12.62 718 يزد

 علوم فیزيکی

 54.14 50.34 52.64 51.56 52.64 61.38 203 آزاد اسالمی

 47.4 37.22 50.18 50.12 50.18 52.06 469 صنعتی شريف

 37.31 21.67 37.08 42.5 37.11 51.22 588 تهران

 27.51 13.67 24.55 17.35 24.49 50.18 680 صنعتی امیرکبیر

 25.53 10.39 21.06 19.66 21.02 50.18 697 تبريز

 25.2 17.75 24.29 22.27 24.26 35.32 699 صنعتی اصفهان

 20.02 7.57 15.95 11.14 15.94 42.53 769 علم و صنعت ايران

 18.31 12.34 18.07 9.98 18.06 28 796 تربیت مدرس

 فردوسی مشهد
820 24.4 15.22 14.89 15.24 10.06 16.2 

 علوم شیمی

 آزاد اسالمی
61 83.67 59.77 58.5 59.77 52.31 63.75 

 تهران
386 56.56 51.16 51.36 51.16 44.32 50.82 

 صنعتی شريف
398 51.84 50.67 48.4 50.67 50.17 50.61 

 49.8 50.14 50.9 36.38 50.9 53.07 416 تربیت مدرس

 48.91 43.05 50.48 47.05 50.48 53 438 صنعتی اصفهان

 47.77 48.97 50.14 28.71 50.14 50.42 466 علوم پزشکی تهران

 39.3 29.6 41.26 26.16 41.27 51.11 554 صنعتی امیرکبیر
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 34.58 25.3 33.9 28.26 33.93 47.44 598 فردوسی مشهد

 27.58 22.86 28.41 21.5 28.42 33.37 687 تبريز

 18.24 14.47 19.15 14.44 19.15 22.07 820 علم و صنعت ايران

 علوم زمین

 38.81 18.06 38.86 51.77 38.81 54.33 304 تهران

 34.3 14.12 31.21 50.28 31.13 53.08 320 آزاد اسالمی

 18.04 16.28 18.5 20.02 18.5 18.26 436 تربیت مدرس

 علوم زيستی

 47.09 38.98 50.08 45.43 50.08 51.08 482 علوم پزشکی تهران

 44.51 25.39 50.01 51.4 50.01 52.09 516 تهران

 41.41 18.22 46.43 50.47 46.34 53.02 552 آزاد اسالمی

 31.63 16.23 29.43 31.89 29.47 50.42 634 تربیت مدرس

 18.76 12.38 17.92 19.37 17.95 26.22 778 علوم پزشکی شهید بهشتی

 9.29 2.54 6.01 18.5 6 17.6 929 فردوسی مشهد

 5.7 2.66 4.52 13.7 4.51 7.46 990 صنعتی اصفهان

علوم 

اطالعات و 

 رايانه

 62.4 54.48 62.71 58.09 62.71 71.57 48 آزاد اسالمی

 53.74 50.94 53.44 54.29 53.43 56.8 188 تهران

 53.39 50.94 53.41 51.14 53.4 56.72 196 صنعتی امیرکبیر

 50.14 50.2 51.39 36.98 51.39 53.36 316 علم و صنعت ايران

 49.71 41.56 51.1 51.46 51.09 54.93 322 صنعتی شريف

 47.57 50.33 50.5 22.5 50.5 50.15 362 تربیت مدرس

 24.27 16.46 22.65 32.36 22.61 31.48 586 صنعتی اصفهان

 فردوسی مشهد
588 30.29 25.15 15.11 25.18 19.94 24.14 

 تبريز
618 6.94 24.36 11.1 24.34 30.09 20.11 

 مهندسی

 آزاد اسالمی
21 76.53 69.97 66.03 70.01 61.38 69.08 

 تهران
92 64.51 59.89 61.83 59.89 54.91 59.99 

 57.86 54.14 58.27 55.33 58.26 61.93 128 صنعتی امیرکبیر

 56.35 53.07 56.51 55.47 56.5 59.74 154 صنعتی شريف

 54.38 51.89 54.63 51.9 54.62 57.46 216 علم و صنعت ايران

 53.68 52 53.99 52.08 54 55.47 239 صنعتی اصفهان

 53.1 51.84 53.53 50.73 53.52 54.63 256 تربیت مدرس

 50.95 50.82 51.77 44.63 51.76 52.3 392 فردوسی مشهد

 50.93 50.86 51.71 45.06 51.71 52.11 397 تبريز

 33.67 32.93 37.2 23.12 37.18 33 639 علوم پزشکی تهران

 فناوری

 61.2 50.79 58.55 55.06 58.56 78.31 45 اسالمیآزاد 

 47.77 33.08 50.51 52.01 50.5 56.39 235 تهران

 44.74 39.59 48.48 24.51 48.45 52.02 264 تربیت مدرس

 43.95 30.33 44.96 50.36 44.96 53.38 273 صنعتی شريف

 33.39 20.69 31.62 28.96 31.61 50.72 356 صنعتی اصفهان

 26.46 12.96 22.87 24.95 22.85 46.33 413 صنعتی امیرکبیر

 25.83 21.29 27.72 13.37 27.7 32.34 416 علوم پزشکی شهید بهشتی
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 24.66 35.14 30.85 11.14 30.85 9.67 427 علوم پزشکی تهران

 23.92 13.36 22.47 14.26 22.48 40.67 431 علم و صنعت ايران

علوم پزشکی 

 و بهداشتی

 51.72 50.59 51.42 51.76 51.42 53.31 198 علوم پزشکی تهران

 45 29.06 50.04 50.12 50.04 50.81 499 علوم پزشکی شهید بهشتی

 31.31 12.43 29.8 36.65 29.8 50.45 621 آزاد اسالمی

 17.91 11.3 17.01 25.13 17.02 23.08 787 تهران

 14.5 2.51 8.12 25.63 8.09 32.27 841 علوم پزشکی ايران

 14.46 8.83 14.28 12.95 14.27 21.01 843 تربیت مدرس

 6.8 4.92 7.25 10.28 7.25 6.59 960 علوم پزشکی کرمان

تجارت، 

مديريت، 

 گردشگری

 19.71 22.52 20.6 25.92 20.59 13.01 358 آزاد اسالمی

روانشناسی و 

 علوم شناختی

 علوم پزشکی تهران
350 50.31 50.03 50.08 50.03 44.33 48.68 

 آزاد اسالمی
396 51.2 50.02 40.95 50.02 32.34 44.99 

 علوم پزشکی شهید بهشتی
650 11.92 16.96 17.48 16.98 14.17 15.06 

 13.23 6.51 11.79 24.03 11.8 17.94 676 تهران

 7.73 7.3 9.91 7.92 9.89 4.62 750 صنعتی امیرکبیر

 شناسیزمین

 29.95 9.42 25.04 45.36 25.03 52.19 224 آزاد اسالمی

 28.04 8.5 22.07 42.05 22.03 51.54 234 تهران

 16.92 16.68 19.32 22.52 19.29 11.1 280 تربیت مدرس

 دامپزشکی
 26.28 11.2 21.61 22.95 21.57 50.2 120 آزاد اسالمی

 20.09 14.16 19.83 22.95 19.85 25.28 132 تهران

مهندسی 

 شیمی

 61.59 52.2 60.48 65.2 60.47 71.33 33 آزاد اسالمی

 53.82 50.22 53.39 51.14 53.39 59.21 123 صنعتی امیرکبیر

 53.06 50.69 53.28 50.98 53.28 55.91 143 صنعتی شريف

 52.82 42.45 52.91 57.5 52.92 61.19 151 تهران

 48.62 44.1 51.31 35.12 51.31 54.22 217 تربیت مدرس

 44.46 50.02 50.04 14.16 50.05 42.1 256 فردوسی مشهد

 41.09 29.27 43.65 34.59 43.65 51.41 283 صنعتی اصفهان

 37.44 23.57 41.46 18.87 41.51 52.28 308 علم و صنعت ايران

 31.23 34.07 35.59 13.11 35.63 28.61 356 تبريز

 16.55 13.69 17.93 12.58 17.95 18.75 451 علوم پزشکی تهران

مهندسی 

 عمران

 73.07 69.11 78.45 61.55 78.48 72.98 13 آزاد اسالمی

 69.06 62.92 72.4 66.89 72.43 70.7 22 تهران

 66.38 65.04 70.77 54.01 70.77 65.63 29 صنعتی امیرکبیر

 59.96 58.42 62.72 51.54 62.74 60.43 49 علم و صنعت ايران

 صنعتی شريف
89 57.18 58.02 51.67 58.01 54.75 56.35 

 تربیت مدرس
139 53.74 53.88 47.87 53.88 52.06 52.79 

 صنعتی اصفهان
154 52.63 52.43 46.18 52.43 51.04 51.51 
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 49.37 51.28 50.86 36.61 50.87 50.18 176 تبريز

 46.77 44.1 50.25 28.73 50.24 51.09 206 فردوسی مشهد

مهندسی 

 زيستمحیط

 48.3 27.08 51.69 40.84 51.7 67.08 76 آزاد اسالمی

 43.57 25.36 44.41 50.38 44.36 57.76 91 تهران

 20.3 4.81 12.04 17.16 11.96 50.31 153 صنعتی امیرکبیر

 15.32 15.17 16.75 14.71 16.73 13.46 163 تربیت مدرس

مهندسی 

 تغذيه

 59.98 60.06 61.01 50.38 61.01 62.08 21 اسالمیآزاد 

 56.31 54.26 56.74 50.96 56.73 59.83 38 تهران

 26.64 24.29 27.17 10.25 27.21 34.66 151 فردوسی مشهد

 21.91 21.72 22.59 13.17 22.59 24.51 161 علوم پزشکی شهید بهشتی

 15.69 20.46 17.73 10.98 17.72 9.57 180 تربیت مدرس

 مهندسی مواد

 75.93 72.7 81.74 59.29 81.77 76.48 13 آزاد اسالمی

 64.89 65.58 67.92 58.27 67.95 61.99 42 تهران

 60.2 59.02 62.62 53.14 62.63 60.32 72 صنعتی امیرکبیر

 59.41 58.26 61.61 53.25 61.61 59.5 78 صنعتی اصفهان

 56.27 55.71 57.71 52.74 57.72 55.94 112 صنعتی شريف

 52.92 52.45 54.09 47.58 54.08 53.68 154 علم و صنعت ايران

 48.81 50.57 51.44 27.35 51.44 51.43 214 تربیت مدرس

 41.46 45.45 45.36 28.41 45.38 36.43 275 فردوسی مشهد

 32.47 35.56 37.33 22.38 37.31 25.66 348 تبريز

مهندسی 

 مکانیک

 آزاد اسالمی
4 79.31 86.58 73.53 86.63 95.53 85.71 

 تهران
23 66.45 69.87 62.78 69.87 73.83 69.29 

 صنعتی امیرکبیر
39 64.88 66.58 56.35 66.59 68.38 65.58 

 صنعتی شريف
81 60.42 59.08 55.94 59.09 57.67 58.75 

 57.92 57.52 58.69 51.33 58.68 59.72 91 علم و صنعت ايران

 56.93 58.28 57.57 51.33 57.56 56.8 103 صنعتی اصفهان

 52.03 54.03 53.46 39.29 53.46 52.84 183 فردوسی مشهد

 51.16 52.53 52.52 39.29 52.52 52.37 202 تربیت مدرس

 50.66 51.36 51.78 41.06 51.78 52.02 209 تبريز

 دندانپزشکی

 42.58 35.69 43.27 38.28 43.24 50.12 112 علوم پزشکی تهران

 25.5 27.42 28.93 23.74 28.91 18.81 149 علوم پزشکی شهید بهشتی

 13.46 11.44 13.78 33.69 13.83 6.85 187 آزاد اسالمی

 داروسازی

 59.5 56.37 59.7 53.87 59.7 64.57 55 علوم پزشکی تهران

 39.41 34.09 40.29 25.89 40.27 48.75 307 علوم پزشکی شهید بهشتی

 33.26 19.62 33.58 19.88 33.58 51.73 346 آزاد اسالمی

 14.03 18.22 17.91 8.33 17.88 5.92 477 تهران

 16.95 14.24 16.35 27.49 16.37 16.4 420 علوم پزشکی تهران روانشناسی

مهندسی برق 

 و الکترونیک

 61.59 54.76 61.91 57.19 61.9 69.69 39 آزاد اسالمی

 54.98 51.25 54.87 53.73 54.86 59.38 103 صنعتی شريف
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 52.96 50.23 52.74 52.53 52.75 56.21 142 تهران

 51.82 45.44 52.6 50.84 52.6 57.35 178 صنعتی امیرکبیر

 51.51 50.48 52.53 41.37 52.54 54.97 186 علم و صنعت ايران

 44.67 40.42 48.79 22.89 48.75 51.08 254 تبريز

 40.17 34.14 42.31 20.84 42.31 50.53 281 تربیت مدرس

 31.72 20.42 29.7 29.64 29.71 47.09 325 صنعتی اصفهان

 28.96 25.47 30.56 19.96 30.51 33.52 348 فردوسی مشهد

 زيستمحیط

 35.33 20.02 36.39 22.15 36.42 54.21 281 آزاد اسالمی

 23.73 6.68 15.76 32.31 15.8 50.08 344 تهران

 7.28 6.36 10.36 4.73 10.39 4.27 425 تربیت مدرس

 6.92 5.47 9.04 15.25 9.03 1.65 426 صنعتی اصفهان
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 هفتمیالدی  2017های علمی در سال ای مؤسسهبندی حوزهدر گزارش رتبه« دانشگاه ملی تايوان»

های کشاورزی، پزشکی بالینی، مهندسی، علوم مؤسسه برتر در حوزه 500مؤسسۀ ايرانی را در فهرست 

صنعتی »، «علوم پزشکی تهران»، «تهران»های است. دانشگاه آوردهزيستی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی 

هايی هستند همؤسس« صنعتی اصفهان»و ، «تربیت مدرس»، «ايران علم و صنعت»، «صنعتی شريف»، «امیرکبیر

 خورد.که نامشان در اين فهرست به چشم می

و  های پژوهشیتر بر خروجیبیش« جهان هایدانشگاه علمی هایمقاله عملکرد ایبندی حوزهرتبه»

را در شش حوزه، بر پايۀ هشت شاخص  جهانهای پیشرو های پژوهشگران تمرکز دارد و مؤسسهمقاله

جدول های متفاوت و در های ايرانی در حوزهرتبۀ جهانی مؤسسه ۹-4جدول . در کندارزيابی می کلیدی

 های گوناگون آمده است.امتیاز آنها در شاخص 4-10
 

 «دانشگاه ملی تایوان» ایحوزه بندیرتبه های ایرانی در نظام. رتبة جهانی مؤسسه9-4جدول 

 علوم اجتماعی علوم طبیعی علوم زیستی مهندسی پزشکی کشاورزی نام مؤسسه

 و 400-301 و 95 و 208 دانشگاه تهران

 و و و 266 و 500-401 دانشگاه تربیت مدرس

 و دانشگاه علوم پزشکی تهران
 و 281

 و 301-400
401-500 

 و و و 135 و و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 و و و 187 و و دانشگاه علم و صنعت ايران

 و و و 162 و و دانشگاه صنعتی شريف

 و و دانشگاه صنعتی اصفهان
 و 238

401-500 
 و
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 «دانشگاه ملی تایوان» ایحوزه بندیرتبه های گوناگون نظامهای ایرانی در شاخص. امتیاز مؤسسه10-4جدول 

 نام مؤسسه حوزه
امتیاز 

 کل

 های گوناگونامتیاز در شاخص

های مقاله

سال  11

 پیشین

های مقاله

سال 

 پیشین

استنادهای 

سال  11

 پیشین

استنادهای 

دو سال 

 پیشین

میانگین 

استنادهای 

 سال 11

شاخص 

دو « اچ»

سال 

 پیشین

های مقاله

 پراستناد

شمار 

مقاله در 

 هاینشریه

 برتر

 پزشکی بالینی
دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
47.3 53.3 55.4 46.9 49.3 32.7 48.1 45.5 45.3 

 علوم اجتماعی
علوم دانشگاه 

 پزشکی تهران
- - - - - - - - - 

 علوم زيستی
دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
- - - - - - - - - 

 علوم طبیعی

 - - - - - - - - - دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
- - - - - - - - - 

 کشاورزی

 45.7 44.7 52.8 35.8 52.9 48.7 63.4 61.3 50.7 دانشگاه تهران

تربیت دانشگاه 

 مدرس
- - - - - - - - - 

 مهندسی

 50.4 54.1 58 43 60.4 55.9 66.4 64.6 56.6 دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
53.7 65.3 63 55.4 54 42.3 49.7 51.4 47.4 

دانشگاه صنعتی 

 شريف
51.7 63.4 58.8 54.6 51.1 42.6 48.2 47.3 47.4 

دانشگاه علم و 

 ايران صنعت
50.5 60.1 56.8 52.3 50.3 42.3 49.5 48.3 44.8 

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان
48.9 51.9 52.4 48.8 50 44.2 51 46.7 46.7 

دانشگاه تربیت 

 مدرس
47.9 50.3 51.8 47.8 48.3 44.5 48 46.9 45.4 

 

، های جهاناز ارزيابی مؤسسه «تايوان ملی دانشگاه» ایحوزه بندیرتبهنظام  2017بر پايۀ گزارش سال 

«Wageningen University»، «Harvard University» ،«Tsinghua University» ،«Harvard University» ،

«University of California - Berkeley»،  و«Harvard University »نخست  جايگاهاند به ترتیب در توانسته
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ای ج مهندسی، علوم زيستی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعیهای کشاورزی، پزشکی بالینی، حوزهجهانی 

 .گیرند
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 13میالدی  2017های علمی در سال بندی موضوعی مؤسسهدر گزارش رتبه« دانشگاه ملی تايوان»

 رايانه، علوم عمران، مهندسی های کشاورزی،مؤسسه برتر در موضوع 500مؤسسۀ ايرانی را در فهرست 

 لومع مکانیک، مهندسی زمین، علوم شناسی،بوم و زيست محیط برق، مهندسی شیمی، شیمی، مهندسی

 ت.شناسی شناسايی کرده اسسم و و داروشناسی فیزيک، شناسی،گیاه و جانورشناسی رياضیات، مواد،

ی و های پژوهشبیشتر بر خروجی« جهان هایدانشگاه علمی هایمقاله عملکرد بندی موضوعیرتبه»

 وریبهره) معیار موضوع بر پايۀ سه 14های پیشرو دنیا را در های پژوهشگران تمرکز دارد و مؤسسهمقاله

رتبۀ جهانی  11-4جدول . در کندارزيابی می سنجه هشت و( پژوهشی تعالی و پژوهشی، تأثیر پژوهشی،

 گوناگون آمده است. هایسنجهآنها در  کل و جزئی امتیاز وهای متفاوت های ايرانی در موضوعمؤسسه
 

دانشگاه » عیموضو بندیرتبه نظامهای گوناگون سنجههای ایرانی در مؤسسه. رتبة جهانی، امتیاز کل، و امتیاز 11-4جدول 

 «ملی تایوان

 رتبة جهانی مؤسسه موضوع
امتیاز 

 کل

های مقاله

سال  11

 پیشین

های مقاله

سال 

 پیشین

استنادهای 

سال  11

 پیشین

استنادهای 

دو سال 

 پیشین

میانگین 

استنادهای 

 سال 11

شاخص 

« اچ»

دو سال 

 پیشین

های مقاله

 پراستناد

شمار مقاله 

در 

 هاینشریه

 برتر

علوم 

 کشاورزی

 47.5 51.7 55.9 39.1 57.9 57.7 62.2 66.1 54.8 100 دانشگاه تهران

دانشگاه تربیت 

 مدرس

205 50.1 52.3 53.3 49.4 50.1 40.8 55.1 51.7 47.5 

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

301-350 - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - 350-301 دانشگاه شیراز

دانشگاه فردوسی 

 مشهد

351-400 - - - - - - - - - 

مهندسی 

 عمران

 53.3 71.9 67.2 42.6 66.4 59.4 70.7 68.3 62.7 46 دانشگاه تهران

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

145 53.1 60.7 61.8 53.4 50.3 41.7 51 59.1 44.1 

دانشگاه تربیت 

 مدرس

163 52.2 53.7 55.3 50.9 49.8 44.9 53.4 59.1 47.9 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

176 51.8 60.9 60.2 51.7 52.3 39.6 53.7 51.8 44.1 

دانشگاه صنعتی 

 شریف

275 48.6 54.1 54.6 47.8 48.4 39.2 50.8 44.5 49.1 

مهندسی 

 شیمی

 52.6 59.4 59.6 36.5 65.1 59 75.7 72.2 60.3 56 دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

110 55.4 68.8 69.8 54.9 58.9 34.1 55.6 51.5 48.2 

دانشگاه تربیت 

 مدرس

170 51.8 56.8 58.9 51.9 51 40.4 53.2 53.1 47.1 
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دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

206 50.5 53.5 56.2 49.8 51 41 55.1 49.9 47.3 

ی صنعت دانشگاه

 شریف

206 50.5 59.2 58.8 50.6 50.6 35.3 53.2 47.6 47.6 

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

233 49.5 54.4 58.5 47.8 51.1 34.8 53.2 47.6 46.8 

 46.8 46.8 49.2 36 48.4 47.7 53.4 53.3 47.9 287 دانشگاه شیراز

 46.8 45.2 51.1 42.5 48.9 47.3 50.5 49.3 47.7 299 دانشگاه تبریز

 شیمی

 48.3 44.5 50.3 38.5 50.1 48.1 55.2 55.1 48.8 245 دانشگاه تهران

دانشگاه تربیت 

 مدرس

301-350 - - - - - - - - - 

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

351-400 - - - - - - - - - 

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

451-500 - - - - - - - - - 

 علوم رایانه

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
123 54.2 59 62.6 53.2 53 47.1 57 54.5 47.1 

 44.9 47.5 57.1 46.9 53.7 51.7 59.6 57 52 153 دانشگاه تهران

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

195 49.6 52.4 52.8 48.1 49.2 45.9 51 53.6 43.8 

دانشگاه صنعتی 

 شریف

205 49.3 54.8 55.3 47.9 50.3 44.6 53 45.7 44.9 

مهندسی 

 برق

دانشگاه صنعتی 

 شریف
160 51.8 58.7 59.7 51.4 53.7 40.4 53.1 46.5 50.3 

 48.5 45.9 57.9 39.9 55 50.4 57.8 57.4 51.4 168 دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

199 50.3 57.1 59.5 48.3 51.8 36.7 50.5 47.6 49.1 

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

271 47.9 53.6 52.8 47 49.8 37.3 50.3 47.6 44.4 

دانشگاه تربیت 

 مدرس

301-350 - - - - - - - - - 

 زیستمحیط

 شناسیـ بوم

 45.1 43.6 54.5 35.2 51.2 45.5 62.3 53.8 48.9 247 دانشگاه تهران

 47.7 43.8 46 38.5 47.1 45.8 56.4 53.7 47.6 283 دانشگاه تهران علوم زمین

 علوم مواد

 46.6 46.3 56.8 40.6 53.7 49.6 58.2 56.7 50.9 164 دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

198 49.5 53.1 54.3 48.2 50.7 41.5 55.2 48 45.6 

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

207 49.3 56 57 48.7 49.9 39.8 50.9 45.3 46.6 

دانشگاه صنعتی 

 شریف

239 48.4 53.3 51.1 50.5 48.2 45.5 49.4 45.6 44.7 

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

301-350 - - - - - - - - - 

دانشگاه تربیت 

 مدرس

351-400 - - - - - - - - - 

 ریاضیات

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر
102 55.9 50.1 55 55.7 54 60 62.7 63.1 47.4 

دانشگاه صنعتی 

 شریف

275 48 45.4 45.7 48.2 46.3 56.3 50.2 44.4 49.4 

 - - - - - - - - - 350-301 دانشگاه تهران

مهندسی 

 مکانیک

 66.8 84.5 80.1 44.9 83.8 68.1 77.4 73.1 72.7 14 دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی 

 امیرکبیر

32 66.2 72.1 67.7 65.8 67.3 43.5 66.6 84.5 56.8 

دانشگاه علم و 

 صنعت ایران

47 61.2 70 68.4 65.1 63.9 44.6 63.1 61.2 52.3 



 اـنم

«90» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 

دانشگاه صنعتی 

 شریف

82 57.7 70.1 64.4 63.9 57.3 43.2 57 54.5 50.3 

دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

137 53.4 54 55.5 52 53.5 45.1 53.6 59.5 51.8 

دانشگاه صنعتی 

خواجه 

نصیرالدین 

 طوسی

145 53 53.1 55.8 49.1 54.6 40.1 56.7 59.5 52.3 

دانشگاه تربیت 

 مدرس

162 52 53.2 54.5 51 54.9 44.1 56.8 52.9 48.8 

 51.8 49.5 56.6 48.1 53.5 49.9 52.9 50.3 51.5 173 دانشگاه تبریز

 49.3 46.2 49.7 45.3 49.1 49 50.5 50.4 48.7 256 دانشگاه شیراز

داروشناسی 

 شناسیو سم

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
60 59.9 80.4 80.1 57.6 66.6 36.2 60 52.1 47.1 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

155 52.6 55.1 67.6 46 60 35.1 56.4 53 46.5 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

301-350 - - - - - - - - - 

 فیزیک

دانشگاه صنعتی 

 شریف
401-450 - - - - - - - - - 

علوم گیاهی 

 و جانوری

 45 43.4 49.4 34.7 50 46.6 58.8 58.2 48.3 272 دانشگاه تهران

 

 «نیوز. اس. یو» جهان هایدانشگاه بهترین موضوعی بندیرتبه .4-9

 2018جهان در سال  هایدانشگاه بهترين موضوعی بندیدر گزارش رتبه «نیوز. اس. يو»مؤسسۀ 

 انسانی، علوم و هنر های کشاورزی،های برتر در موضوعمؤسسه سیاهۀمؤسسۀ ايرانی را در  12میالدی 

 محیط دسی،مهن کار، و کسب و اقتصاد رايانه، علوم بالینی، پزشکی شیمی، بیوشیمی، و شناسیزيست

 و ژنتیک شناسی،میکروب رياضیات، مواد، علوم شناسی،ايمنی شناسی،زمین شناسی،بوم/ زيست

 جانورشناسی، و شناسیگیاه شناسی،سم و داروشناسی رفتارشناسی، و اعصاب علوم مولکولی، شناسیزيست

 .آورده استفضا  و علوم عمومی، بهداشت و اجتماعی علوم شناسی،روان/ درمانیروان

بر پايۀ  موضوع و 21جهان را در های پیشرو مؤسسه« جهان هایدانشگاه بهترين موضوعی بندیرتبه»

های متفاوت آمده های ايرانی در موضوعرتبۀ جهانی مؤسسه 12-4جدول . در کندارزيابی می سنجه 10

 است.
 

 «نیوز. اس. یو» بندی موضوعیهای ایرانی در نظام رتبه. رتبة جهانی مؤسسه12-4جدول 

 هاموضوع
 صنعتی
 شریف

 دانشگاه
 تهران

صنعتی 
 اصفهان

صنعتی 
 رامیرکبی

آزاد 
 اسالمی

علم و 
 صنعت

علوم 
 پزشکی
 تهران

 تربیت
 مدرس

 تبریز
فردوسی 

 مشهد

صنعتی 
 نوشیروانی

 بابل
 اصفهان

 و و و و 155 و و 132 و و 75 و علوم کشاورزی
 503 481 481 481 366 و و 136 446 440 303 266 شیمی
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 و و و و و و 1۹۹ 11۹ 165 و 14۹ 162 علوم رايانه
 5۹6 30۹ 260 221 212 و 133 38 ۹7 231 42 ۹5 مهندسی

 و و 384 و 335 و 23۹ 104 23۹ 18۹ 140 223 علوم مواد
 و و و و و و و 21 ۹7 و و و رياضیات

 و و و و و و و 36۹ و 180 477 24۹ فیزيک
و  گیاهیعلوم 

 جانوری
 و و و و و و و و و و 232 و

بیولوژی و 
 بیوشیمی

 و و و و 352 و
3۹5 

 و و و و و

 و و و و و 27۹ و و و و و و پزشکی بالینی
 و و و و و 174 و و و و و و شناسیايمنی

داروشناسی و 
 شناسیسم

 و و و و و 7۹ و و و و و و

 

 «راوند» موضوعی دانشگاهی بندیرتبه .4-10

مؤسسۀ ايرانی را در  هشتخود  2017در گزارش سال « راوند»بندی موضوعی دانشگاهی نظام رتبه

 یعیطب علوم ،(پاب) پزشکی علوم ،(زيس) زيستی های علومهای برتر دنیا در موضوعفهرست مؤسسه

ی دوسفر»های شناسايی کرده است. دانشگاه (منا) مهندسی و فنی علوم ، و(عاج) اجتماعی علوم ،(رطب)

، و «علوم پزشکی تهران»، «علم و صنعت»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی شريف»، «دانشگاه تهران»، «مشهد

 رند.اند جايگاهی در اين فهرست به دست آوهايی هستند که توانستهمؤسسه «دانشگاه علوم پزشکی ايران»

 نسانیا شش موضوع علومهای پیشرو دنیا را در مؤسسه« راوند»بندی موضوعی دانشگاهی نظام رتبه

 فنی معلو ، و(عاج) اجتماعی علوم ،(رطب) طبیعی علوم ،(پاب) پزشکی علوم ،(زيس) زيستی علوم ،(هنا)

های ايرانی در رتبۀ جهانی مؤسسه 13-4جدول کند. در بر پايۀ چهار بعد ارزيابی می( منا) مهندسی و

 های گوناگون آمده است.موضوع

 

 «راوند» دانشگاهی موضوعی بندیرتبه های ایرانی در نظام. رتبة جهانی مؤسسه13-4جدول 

 منا عاج رطب پاب زیس هنا مؤسسه نام

 314 531 368 و 457 و دانشگاه فردوسی مشهد

 151 و 277 و و و دانشگاه صنعتی شريف

 252 و 271 و 480 و دانشگاه صنعتی اصفهان

 364 و 352 و و 378 ايران دانشگاه علم و صنعت
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 و و و 188 و و دانشگاه علوم پزشکی تهران

 و و و 388 و و ايراندانشگاه علوم پزشکی 

 و 523 و و و 421 عالمه طباطبايیدانشگاه 

 و 516 483 و 415 و شهید بهشتیدانشگاه 
 

 ،«Stanford University»، «راوند»موضوعی دانشگاهی بندی رتبهنظام  2017بر پايۀ گزارش سال 

«Karolinska Institute»، «University of Melbourne»، «University of Pennsylvania»، 

«Stanford University»و ، «Harvard University» انسانی، های علوماند به ترتیب در موضوعتوانسته 

ست جهانی نخدر جايگاه  مهندسی و فنی علوم اجتماعی، و علوم طبیعی، علوم پزشکی، علوم زيستی، علوم

 .جای گیرند
 

  



 

 

 هاوبگاه بندیرتبه هاینظام در هافصل پنجم: جایگاه مؤسسه .5

 فصل پنجم

 هاوبگاه بندیرتبه هاینظام در هامؤسسه جایگاه

 

 
  

 در ها راآن عملکرد سنجش که آمده پديد هامؤسسه بندیرتبه برای هايینظام علمی، جامعۀ وب در روزافزون اهمیت با

 فصل اين در. شودمی ارزيابی وب محیط در هامؤسسه حضور و کنش تنها هانظام اين در. گیرندمی وب پی محیط

 .شودگزارش می هامؤسسه وبگاه بندیرتبه
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 هادانشگاه وب بندیرتبه .5-1

مؤسسۀ ايرانی در  600، میالدی 2018در سال « وبومتريکس»بندی بر پايۀ ويرايش ژانويۀ نظام رتبه

ن برترين دانشگاه ايرانی است که در اي« دانشگاه تهران»اند. ای اين نظام جای گرفتهمؤسسه 20000فهرست 

های جهانی و رتبۀ نخست ملی را به دست آورده است. پس از اين دانشگاه، دانشگاه 455فهرست رتبۀ 

 و علم» ،«فهاناص صنعتی» ،«مدرس تربیت» ،«رامیرکبی صنعتی» ،«شريف صنعتی» ،«تهران پزشکی علوم»

 های دوم تا دهم ملی هستند.در رتبه «شیراز» و ،«بهشتی شهید پزشکی علوم» ،«مشهد فردوسی» ،«صنعت ايران

ی است. ها، بلکه بهبود انتشارات وببندی وبگاه، نه تنها رتبه«وبومتريکس»هدف کلیدی از انتشار 

ر های ژانويه و جوالی منتشدر ماه« وبومتريکس»ساالنه دو ويرايش از نظام « سايبرمتريکس»آزمايشگاه 

پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به ديگر منابع . کندمی

 هایلفاي پذيری،رؤيت وب، در اطالعات اندازۀبندی است. های اين نظام رتبهدانشگاهی از نخستین هدف

به کار ها ؤسسهبرای ارزيابی وبگاه م« وبومتريکس»هايی هستند که های علمی سنجهتأثیر بر پیشرفت غنی، و

« سوبومتريک»بندی مؤسسۀ برتر ايرانی در نظام رتبه 10ای، و جهانی رتبۀ ملی، منطقه 1-5جدول در  .بردمی

 1آمده است.گوناگون  هایسنجهرتبۀ آنها در  2-5جدول و در 
 

 «وبومتریکس»بندی مؤسسة برتر ایرانی در نظام رتبه 10. رتبة 1-5جدول 

 جهانی رتبة رتبه در آسیا رتبة ملی نام مؤسسه

 455 68 1 تهران دانشگاه

 566 ۹4 2 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 582 101 3 شريف صنعتی دانشگاه

 843 176 4 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 855 183 5 مدرس تربیت دانشگاه

 895 1۹7 6 اصفهان صنعتی دانشگاه

 922 204 7 ايران صنعت و علم دانشگاه

 963 216 8 مشهد فردوسی دانشگاه

 1074 250 ۹ بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 1197 2۹3 10 دانشگاه شیراز

 

                                                           
 ببینید. NEMA.IRANDOC.AC.IR در نشانی «نما»بندی در سامانۀ رتبهدر اين نظام  را های ايرانیمؤسسه همۀ سیاهۀ 1
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 «وبومتریکس»بندی گوناگون نظام رتبه هایسنجهمؤسسة برتر ایرانی در  10. رتبة 2-5جدول 

 ممتازی دسترسی تأثیر حضور نام مؤسسه

 364 746 931 49 تهران دانشگاه

 510 405 1161 67 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 469 2291 730 716 شريف صنعتی دانشگاه

 435 951 2797 1910 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 559 897 2470 948 مدرس تربیت دانشگاه

 602 1095 2430 999 اصفهان صنعتی دانشگاه

 553 1132 2933 687 صنعت ايران و علم دانشگاه

 806 1523 2105 74 مشهد فردوسی دانشگاه

 879 947 2649 202 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 768 1517 3277 2039 دانشگاه شیراز

 

 و است پیشگام امتیاز یشترينب با« Harvard University» ،«وبومتريکس» بندیرتبه گزارش پايۀ بر

«Stanford University»، «MIT»، «University of California Berkeley»، «University of Washington»، 

«University of Michigan»، «University of Oxford»، «Cornell University»، 

»Columbia University New York«،  و«University of Pennsylvania »هستند دهم تا دوم جايگاه در. 
 

 «اسکالر گوگل»ها بر پایة استناد دانشگاه بندیرتبه .5-2

 میالدی 2017 جوالیدر  «اسکالر گوگل» استناد پايۀ بر هادانشگاه بندینظام رتبه چهارمويرايش 

دانشگاه علوم »اند. گرفته جایای اين نظام مؤسسه 5000مؤسسۀ ايرانی در فهرست  15۹دهد که نشان می

دست آورده است. جهانی و رتبۀ نخست ملی را به 436برترين دانشگاه ايرانی است که رتبۀ « پزشکی تهران

، «تی شريفصنع»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «تربیت مدرس»، «تهران»های پس از اين دانشگاه، دانشگاه

در « ايران عتعلم و صن»، و «شهید بهشتی»، «علوم پزشکی اصفهان»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»

سه نزديک به پنج هزار مؤس« پروفايل»اين نظام  چهارماند. در ويرايش گرفته یجاهای دوم تا دهم ملی رتبه

 شناسايی و ارزيابی شده است.

تر در فضای وب ها به حضور بیشتر و فعالبندی، تشويق مؤسسههدف کلیدی از انتشار اين نظام رتبه

های جوالی و دسامبر منتشر ماهدر را نظام اين ساالنه دو ويرايش از « سايبرمتريکس»است. آزمايشگاه 

 10 و ناسايیش« گوگل اسکالر»در پايگاه  سايتشانوب نشانی با را هامؤسسه ،بندیرتبه نظام اين .کندمی
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 بندیتبهر هايشاناستناد شمار بر پايۀ هامؤسسه وشمارش  استنادها. کندآنها را پايش می عمومی «پروفايل»

 زينشگ «پروفايلی» باشد، «اسکالر گوگل» در پديدآور يک برای گوناگونی های«پروفايل» اگر. شوندمی

مؤسسۀ برتر ايرانی  10جهانی و شمار استنادهای رتبۀ ملی و  3-5جدول در  .بهتری دارد عملکرد که شودمی

های ايرانی مؤسسه همۀفهرست  4-5جدول و در  «اسکالر گوگل» استناد پايۀ بر هابندی دانشگاهدر نظام رتبه

 .آمده است بندیدر اين نظام رتبه
 

 «سکالرا گوگل» استناد پایة بر هادانشگاه بندیرتبه نظام در ایرانی برتر مؤسسة 10 استنادهای شمار و رتبه. 3-5جدول 

 شمار استنادها رتبة جهانی رتبة ملی نام مؤسسه

 129671 436 1 تهران پزشکی علوم دانشگاه

 63676 798 2 تهران دانشگاه

 53468 887 3 مدرس تربیت دانشگاه

 52710 895 4 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 46227 986 5 دانشگاه صنعتی شريف

 43846 1024 6 امیرکبیر صنعتی دانشگاه

 41048 1070 7 اصفهان صنعتی دانشگاه

 32342 1208 8 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 31354 1224 ۹ شهید بهشتی دانشگاه

 31180 1231 10 ايران صنعت و علم دانشگاه

 

 

 «اسکالر گوگل» استناد پایة بر هادانشگاهبندی نظام رتبه در ایرانی هایمؤسسه استنادهایو شمار جهانی . رتبه 4-5جدول 

Global 

Rank 

National 

Rank 
Institutions Citations 

436 1 Tehran University of Medical Sciences 129671 

798 2 University of Tehran 63676 

887 3 Tarbiat Modares University 53468 

895 4 Shahid Beheshti University of Medical Sciences 52710 

986 5 Sharif University of Technology Tehran 46227 

1024 6 Amirkabir University of Technology 43846 

1070 7 Isfahan University of Technology 41048 

1208 8 Isfahan University of Medical Sciences 32342 

1224 9 Shahid Beheshti University 31354 

1231 10 Iran University of Science & Technology Tehran 31180 

1340 11 Mashhad University of Medical Sciences 27256 

1401 12 Shiraz University 25061 

1429 13 Shiraz University of Medical Sciences 24261 
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1472 14 Ferdowsi University of Mashhad 23083 

1473 15 Bu Ali Sina University Hamedan 23068 

1571 16 Yazd University 20540 

1589 17 Khaje-Nassir-Toosi University of Technology 20077 

1591 18 University of Kashan 20034 

1661 19 Tabriz University of Medical Sciences and Health Services 18129 

1672 20 University of Tabriz 17830 

1676 21 Iran Polymer and Petrochemical Institute 17774 

1713 22 Iran University of Medical Sciences 16866 

1760 23 Razi University Kermanshah 16184 

1834 24 Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch 14922 

1913 25 University of Kurdistan Sanandaj 13839 

1917 26 Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran) 13766 

1927 27 University of Isfahan 13684 

1961 28 Shahid Chamran University of Ahvaz 13317 

1993 29 University of Guilan 12948 

2014 30 Shahid Bahonar University of Kerman 12682 

2016 31 Urmia University 12680 

2037 32 University of Mazandaran Babolsar 12418 

2070 33 Islamic Azad University Isfahan Khorasgan Branch 11906 

2122 34 Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 11265 

2237 35 Alzahra University (Azzahra University) 10125 

2248 36 Shahed University 10068 

2266 37 Kermanshah University of Medical Sciences 9869 

2269 38 Noshirvani Institute of Technology Babol 9863 

2323 39 Arak University 9347 

2335 40 Sahand University of Technology Tabriz 9256 

2365 41 Hamedan University of Medical Sciences 9070 

2380 42 Mazandaran University of Medical Sciences Sari 8917 

2386 43 Kerman University of Medical Sciences 8865 

2396 44 Institute for Advanced Studies in Basic Sciences 8791 

2405 45 University of Mohaghegh Ardabili 8647 

2466 46 Shahrood University of Technology 8147 

2476 47 Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran 8040 

2486 48 Yasuj University 7991 

2515 49 Shiraz University of Technology 7752 

2522 50 Semnan University 7693 

2524 51 
Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 

Resources 
7678 

2547 52 Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem 7517 

2587 53 
Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University 

Sabzevar) 
7264 

2593 54 Zanjan University of Medical Sciences 7241 

2662 55 Islamic Azad University Tehran Central Branch 6925 
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2670 56 Bushehr University of Medical Sciences 6866 

2687 57 Kerman Graduate University of Technology 6772 

2716 58 Zanjan University 6617 

2754 59 
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences 

Tehran 
6392 

2774 60 Islamic Azad University Najafabad 6273 

2784 61 University of Maragheh 6232 

2822 62 Rafsanjan University of Medical Sciences 5989 

2848 63 Guilan University of Medical Sciences Rasht 5860 

2855 64 Zahedan University of Medical Sciences 5823 

2870 65 Ilam University 5764 

2889 66 
International Institute of Earthquake Engineering and 

Seismology 
5679 

2901 67 Shahrekord University 5640 

2971 68 Imam Khomeini International University Qazvin 5395 

2983 69 Golestan University of Medical Sciences 5351 

3000 70 University of Zabol 5278 

3002 71 Islamic Azad University South Tehran 5275 

3043 72 Urmia University of Medical Sciences 5114 

3063 73 University of Sistan and Baluchestan 5017 

3121 74 Golestan University 4797 

3138 75 
Institute for Materials and Energy Sharif University of 

Technology 
4709 

3139 76 Islamic Azad University Tabriz 4704 

3165 77 Aja (Army) University of Medical Sciences 4625 

3166 78 Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj 4623 

3207 79 Kashan University of Medical Sciences 4425 

3212 80 Islamic Azad University Mahshahr 4398 

3220 81 Babol University of Medical Sciences 4367 

3234 82 Allameh Tabatabai University 4291 

3245 83 Islamic Azad University Karaj 4268 

3249 84 University of Birjand 4263 

3294 85 Ardabil University of Medical Sciences 4095 

3309 86 Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 4033 

3329 87 Islamic Azad University Rasht 3973 

3340 88 Payam Noor University 3941 

3423 89 Arak University of Medical Sciences 3673 

3450 90 Islamic Azad University Jahrom 3589 

3451 91 Baqiyatallah Medical Sciences University 3588 

3457 92 Islamic Azad University Lahijan 3573 

3460 93 Qazvin University of Medical Sciences 3565 

3475 94 Birjand University of Medical Sciences 3513 

3548 95 Islamic Azad University Arak 3318 

3575 96 Persian Gulf University Bushehr 3254 
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3590 97 Shahrekord University of Medical Sciences 3219 

3594 98 Damghan University 3203 

3626 99 Yasuj University of Medical Sciences 3099 

3662 100 Islamic Azad University Shahreza 3017 

3678 101 Shahrood Medical Science University 2985 

3680 102 Kermanshah University of Technology 2983 

3709 103 Urmia University of Technology 2914 

3792 104 Islamic Azad University Mashhad 2740 

3851 105 Semnan University of Medical Sciences 2633 

3861 106 Hormozgan University Bandar Abbas 2608 

3871 107 Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr 2575 

3902 108 Islamic Azad University Ahvaz 2496 

3902 109 Islamic Azad University Tehran North Branch 2496 

3917 110 Islamic Azad University Ayatollah Amoli 2475 

3937 111 Ilam University of Medical Sciences 2438 

3941 112 University of Malayer 2428 

3997 113 Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad 2313 

4008 114 Lorestan University Khorramabad 2282 

4046 115 Islamic Azad University 2209 

4050 116 Qom University 2203 

4052 117 Valiasr University of Rafsanjan 2200 

4106 118 Islamic Azad University Qazvin 2104 

4154 119 Islamic Azad University Shiraz 2003 

4224 120 Islamic Azad University Roudehen 1898 

4255 121 Islamic Azad University Urmia 1849 

4259 122 Quchan University of Technology 1841 

4263 123 Islamic Azad University of Pharmaceutical Sciences 1830 

4264 124 Islamic Azad University Yazd 1828 

4337 125 Tafresh University 1736 

4381 126 Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas 1678 

4385 127 Fasa Faculty of Medical Sciences 1673 

4411 128 Islamic Azad University Damghan 1631 

4421 129 Islamic Azad University Falavarjan 1613 

4430 130 Qom University of Medical Sciences 1592 

4459 131 North Khorasan College of Medical Sciences 1554 

4477 132 Petroleum University of Technology Abadan 1533 

4493 133 Imam Reza University Mashhad 1517 

4493 134 Islamic Azad University Semnan 1517 

4544 135 Behbahan Khatam Alanbia University of Technology 1452 

4562 136 Islamic Azad University Saveh 1438 

4616 137 Islamic Azad University Shabestar 1367 

4627 138 Islamic Azad University Islamshahr 1353 

4671 139 Gonabad University of Medical Sciences 1307 
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4675 140 Alborz University of Medical Sciences 1303 

4698 141 Islamic Azad University Gachsaran 1276 

4705 142 Sari Agricultural Science and Natural Resources University 1264 

4709 143 Islamic Azad University Dezful 1261 

4746 144 Islamic Azad University Tonekabon 1216 

4753 145 University of Bonab 1208 

4774 146 Zabol University of Medical Sciences 1190 

4784 147 Khorramshahr University of Marine Science & Technology 1182 

4790 148 Islamic Azad University Kerman 1178 

4795 149 University of Agriculture and Natural Resources Ramin 1170 

4809 150 Hamadan University of Technology 1153 

4835 151 Sabzevar University of Medical Sciences 1128 

4857 152 Islamic Azad University Sari 1113 

4861 153 Birjand University of Technology 1111 

4879 154 Islamic Azad University Khomeinishahr 1096 

4879 155 Qom University of Technology 1096 

4944 156 Islamic Azad University Sanandaj 1043 

4959 157 Buein Zahra Technical University 1024 

4959 158 Islamic Azad University Ardabil 1024 

4979 159 Islamic Azad University Parand 1004 

 

 

« Harvard University»، 2017در جوالی « گوگل اسکالر»ها بر پايۀ استنادهای دانشگاه فهرست در

، «Stanford University» ،«Johns Hopkins University» است واستناد پیشگام  1734533با 

«University of California Berkeley» ،«MIT» ،«University of Chicago» ،«University of Cambridge» ،

«Princeton University» ،«University College London» و  ،«University of Oxford » در جايگاه

 .دوم تا دهم هستند
 

 هاپژوهشگاه وب بندیرتبه .5-3

 8000 فهرست در ايرانی پژوهشگاه 76 ،«وبومتريکس» بندیرتبه نظام 2017 سال ويرايش پايۀ بر

 مؤسسۀ رترينب «زنجان و پايه علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه. »اندگرفته جای بندیرتبه اين ایمؤسسه

 تورپاس انستیتو» ،مؤسسه اين از پس. است ملی نخست و جهانی ۹45سیاهه در جايگاه  اين در که است ايرانی

 ،«یانرژ و مواد پژوهشگاه» ،«ايران پتروشیمی و پلیمر پژوهشگاه» ،«نفت صنعت پژوهشگاه» ،«ايران

 ،«وششپ و رنگ فناوری و علوم پژوهشی مؤسسۀ» ،«زلزله مهندسی و شناسیزلزله المللیبین پژوهشگاه»
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 و ،«ايران اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه» ،«فناوریزيست و ژنتیک مهندسی ملی پژوهشگاه»

 .هستند ملی دهم تا دوم جايگاه در «فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه»

. است وبی اتانتشار بهبود بلکه ها،وبگاه بندیرتبه تنها نه ،«وبومتريکس» انتشار از کلیدی هدف

 دسترسی و علمی، شاراتانت به الکترونیکی دسترسی آزاد، دسترسی از پشتیبانی «سايبرمتريکس» آزمايشگاه

 ویر اطالعات حجم. است کرده عنوان بندیرتبه نظام اين هایهدف نخستین از را علمی منابع ديگر به

 هايیسنجه «اسکالر گوگل» پايگاه در گذشته سال پنج انتشارات شمار و غنی، هایفايل پذيری،رؤيت وب،

رتبۀ  5-5 جدولدر  .کندمی برداریبهره هاپژوهشگاه وبگاه ارزيابی برای آنها از «وبومتريکس» که هستند

رتبۀ آنها در  6-5جدول و در « وبومتريکس»بندی پژوهشگاه برتر ايرانی در نظام رتبه 10ملی و جهانی 

بندی های ايرانی در اين نظام رتبهمؤسسه نیز سیاهۀ همۀ 7-5جدول در  است.گوناگون آمده  هایسنجه

 آمده است.
 

 «وبومتریکس»بندی پژوهشگاه برتر ایرانی در نظام رتبه 10. رتبة 5-5جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی پژوهشگاهنام 

 945 1 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پايه و زنجان

 1024 2 ايران پاستور انستیتو

 1179 3 پژوهشگاه صنعت نفت

 1357 4 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران

 1364 5 پژوهشگاه مواد و انرژی

 1458 6 شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهپژوهشگاه بین

 1672 7 مؤسسۀ پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

 1787 8 فناوریپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زيست

 2226 ۹ ايران اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه

 2333 10 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 

 «وبومتریکس»بندی گوناگون نظام رتبه هایسنجهپژوهشگاه برتر ایرانی در  10. رتبة 6-5جدول 

 پژوهش دسترسی پذیریرؤیت حضور نام پژوهشگاه

 977 1028 2247 1573 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پايه و زنجان

 818 1191 2312 2067 ايران پاستور انستیتو

 1388 1149 2929 1596 پژوهشگاه صنعت نفت

 667 1349 4028 1588 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ايران



 اـنم

«102» 

 

  ایران در جهانجایگاه علم، فناوری، و نوآوری  

 

 

 پژوهش دسترسی پذیریرؤیت حضور نام پژوهشگاه

 1262 1238 4123 747 پژوهشگاه مواد و انرژی

 1174 2538 1798 1596 شناسی و مهندسی زلزلهالمللی زلزلهپژوهشگاه بین

 1151 1519 4548 1993 مؤسسۀ پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

 907 1675 4508 3449 فناوریزيستپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و 

 2485 3593 1155 68 ايران اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاه

 2991 3593 444 1010 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 

 «وبومتریکس»بندی در نظام رتبه های ایرانی. رتبة پژوهشگاه7-5جدول 
National 

Rank 

World 

Rank 
Institute Size Visibility 

Rich 

Files 
Scholar 

1 945 
Institute for Advanced Studies in Basic Sciences 

Zanjan 
1573 2247 1028 977 

2 1024 Pasteur Institute of Iran 2067 2312 1191 818 

3 1179 Research Institute of Petroleum Industry Tehran 1596 2929 1149 1388 

4 1357 Iran Polymer and Petrochemical Institute 1588 4028 1349 667 

5 1364 Materials and Energy Research Centre Iran 747 4123 1238 1262 

6 1458 
International Institute of Earthquake 

Engineering and Seismology Tehran 
1596 1798 2538 1174 

7 1672 Institute for Color Science and Technology 1993 4548 1519 1151 

8 1787 
National Institute for Genetic Engineering and 

Biotechnology 
3449 4508 1675 907 

9 2226 
Iranian Research Institute for Information 

Science and Technology 
68 1155 3593 2485 

10 2333 
Institute for Humanities and Cultural Studies 

Tehran 
1010 444 3593 2991 

11 2606 Iranian Academy of Medical Sciences 1658 1700 3593 1339 

12 2740 
Institute for Studies in Theoretical Physics & 

Mathematics Tehran 
1478 1534 3593 2242 

13 2783 
Agricultural Biotechnology Research Institute 

of Iran Karaj 
4914 4573 2926 732 

14 2808 Geological Survey of Iran Tehran 544 2276 3593 1700 

15 2824 
Research Centre of Parliament (Majlis Research 

Center) Tehran 
153 930 3593 3046 

16 2891 
Agricultural Research Education and Extension 

Organization 
386 2392 3593 2004 

17 3061 Building and Housing Research Center Tehran 1768 2320 3593 1943 

18 3180 Iran Telecommunication Research Center 1637 2493 3593 2068 

19 3253 Aerospace Research Institute Tehran 4544 4296 2975 2497 

20 3293 
Statistical, Economic and Social Research and 

Training Centre for Islamic Countries Tehran 
2031 1033 3593 3046 

21 3435 
Iranian Research Organization for Science & 

Technology 
6626 3642 2434 3046 

22 3584 
Research Institute for Astronomy & 

Astrophysics of Maragha 
5090 6445 1839 2966 

23 3677 
Rajaei Cardiovascular, Medical & Research 

Center 
1006 4329 3593 1605 

24 3952 Academy of Persian Language and Literature 2446 1900 3593 3046 

25 4060 
Computer Research Center of Islamic Sciences 

of Qom 
1245 2432 3593 3046 
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26 4062 Water Research Institute 4764 5468 3181 2569 

27 4125 
Iranian National Institute for Oceanography and 

Atmospheric Science 
1844 5102 3593 1791 

28 4143 
Chemistry and Chemical Engineering Research 

Center of Iran Tehran 
1417 5434 3593 1589 

29 4156 Niroo Research Institute Tehran 3942 3842 3593 2524 

30 4161 Insurance Research Center Iran 1273 2646 3593 3046 

31 4281 Academy of Arts of Iran 1588 2813 3593 3046 

32 4356 
Regional Information Center for Science and 

Technology 
2372 2712 3593 3046 

33 4409 
Iranian Research Institute of Plant Protection 

(Plant Pests & Diseases Research Institute) 
4009 5347 3593 1476 

34 4564 Stastistical Research Center Iran 2011 4548 3593 2898 

35 4577 Avicenna Research Institute 4599 4785 3593 2402 

36 4605 Monetary and Banking Research Iran 1374 3603 3593 3046 

37 4639 
Academy of Sciences of Islamic Republic of 

Iran 
2571 3300 3593 3046 

38 4856 
Institute for Political and International Studies 

Tehran 
3493 3497 3593 3046 

39 4864 Research Institute of Hawzeh and University 1109 4464 3593 3031 

40 4894 Institute for Educational Research Tehran 1978 3987 3593 3046 

41 4930 
Islamic Research Institute for Culture and 

Thought 
1278 4278 3593 3046 

42 4959 Iranian Pistachio Research Institute 4810 6085 3398 2672 

43 4969 
International Center for Science and High 

Technology and Environmental Sciences 
6740 5367 3593 2063 

44 5021 Research Institute of Strategic Studies Tehran 3100 3890 3593 3046 

45 5036 Research Center of Shakhes Pajouh 3138 5730 3593 2690 

46 5055 Sports Science Research Center 2270 4215 3593 3046 

47 5102 
Iranian Academic Center for Education Culture 

& Research 
4069 5347 3593 2826 

48 5126 Yazd Science and Technology Park 2011 4438 3593 3046 

49 5173 
Research Center of Intelligent Processing 

Signal 
4220 3890 3593 3046 

50 5217 Science Policy Research Center Iran 3220 5367 3593 2929 

51 5641 International Institute for Caspian Studies 6588 4202 3593 3046 

52 5667 
Institute for Iranian Contemporary Historical 

Studies Tehran 
2417 5409 3593 3046 

53 5669 
Research Institute of Food Science and 

Technology 
3392 6545 3593 2709 

54 5872 
National Nutrition and Food Technology 

Research Institute Tehran 
6540 6622 3593 2269 

55 6066 
Research Institute of Imam Khomeini and 

Islamic Revolution 
3444 5869 3593 3046 

56 6214 Research Institute of Endocrine Sciences 7706 6853 3593 1272 

57 6321 
Tehran University of Medical Sciences 

Digestive Disease Research Center 
3572 6250 3593 3046 

58 6360 
Council for Dissemination of Persian Language 

and Literature Tehran 
5796 5916 3593 3046 

59 6496 
Academic Center for Education, Culture and 

Research K N Toosi University Branch Nasir 
2735 6665 3593 3046 

60 6506 
Center for International Research & 

Collaboration 
6822 5916 3593 3046 

61 6659 Institute for International Energy Studies 5528 6445 3593 3046 
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62 6726 Iranian Institute for Health Sciences Research 6548 6972 3398 3046 

63 6731 
Soil Conservation and Watershed Management 

Research Institute Tehran 
7286 6096 3593 3046 

64 6744 Climatology Research Institute 6140 6465 3593 3046 

65 6804 Medical Biology Research Center 7248 7646 2863 3046 

66 6806 
Janbazan Medical and Engineering Research 

Center 
4585 6808 3593 3046 

67 6821 Academy of Sciences of Iran 5822 6638 3593 3046 

68 7095 
Iranian Research & Developement Center for 

Chemical Industries 
5393 7088 3593 3046 

69 7118 Mechatronics Research Laboratory 6424 6990 3593 3046 

70 7226 
Persian Gulf & Oman Sea Ecological Research 

Institute 
5608 7668 3593 2774 

71 7290 
Institute for Productivity and Human Resource 

Development 
7697 6665 3593 3046 

72 7359 Iran Center for Dental Research 5567 7406 3593 3046 

73 7406 Yazd Science & Technology Park 7643 6990 3593 3046 

74 7444 Kerman Neuroscience Research Center 5490 7512 3593 3046 

75 7566 Meteorological Research Institute Iran 6320 7578 3593 3046 

76 7629 Iran Centre for Management Studies 6809 7628 3593 3046 

 

ام پیشگمؤسسۀ امتیاز  یشترينب با« National Institutes of Health»، «وبومتريکس»بر پايۀ گزارش 

، «National Aeronautics and Space Administration» ،«Max Planck Gesellschaft» است و

«Centre National de la Recherche Scientifique» ،«Centers for Disease Control and Prevention» ،

«National Oceanic and Atmospheric Administration»، «US Department of Veterans Affairs» ،

«US Geo. Sur.» ،«Chinese Academy of Science» ،«Consejo Superior de Investigaciones Científicas» 

 .هستندبندی جايگاه دوم تا دهم اين نظام رتبهدر 
 

 های سازمانیواسپارگاه بندیرتبه .5-4

« بومتريکسو»نظامی است که در ماه جوالی هر سال با پشتیبانی  «سازمانی هایواسپارگاه بندیرتبه»

 دسترسی هایامهبرن از پشتیبانی «سازمانی هایواسپارگاه بندیرتبه» انتشار از کلیدی شود. هدفمنتشر می

 تشويق را هامؤسسه بندیرتبه نظام اين. است آثار ديگر و الکترونیکی قالب در علمی انتشارات به آزاد

. شوند مندبهره آنها از همگان تا کنند منتشر وب روی بر را خود غیرعلمی و علمی اطالعاتی منابع تا کندمی

 شمار و ،(دسترسی) غنی هایفايل پذيری،رؤيت ،(اندازه) واسپارگاه روی بر موجود اطالعات حجم

 ارزيابی رایب آنها از «وبومتريکس» که هستند هايیشاخص( پژوهش) «اسکالر گوگل» پايگاه در انتشارات

 .کندمی استفاده هاواسپارگاه
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ترين ويرايش اين نظام اين نظام منتشر نشده و تازه 2017به دلیل دشواری گردآوری داده، ويرايش 

 واسپارگاه شش ،«وبومتريکس» مؤسسۀ 2016 سال جوالی ويرايش پايۀ منتشر شده است. بر 2016در سال 

 «اردبیل یپزشک علوم دانشگاه ديجیتال واسپارگاه. »هستند برتر هایواسپارگاه سیاهۀ در ايرانی سازمانی

 اين از پس. است دست آوردهرا به ملی نخست رتبۀ و جهانی 1121 رتبۀ که است ايرانی واسپارگاه برترين

 واسپارگاه» ،«اآج پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه» ،«کرمان پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه» واسپارگاه،

 علوم ترونیکیالک انتشارات» و ،«بوشهر پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه» ،«هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه

 جهانی ورتبۀ ملی  8-5جدول در هستند.  ملی ششم تا دوم هایرتبه در «سبزوار دانشگاه پزشکی

 هایسنجهآنها در  رتبۀ ۹-5جدول در  و سازمانی هایواسپارگاه بندیرتبه نظام در ايرانی برتر هایواسپارگاه

 گوناگون آمده است.
 

 سازمانی هایواسپارگاهبندی برتر ایرانی در نظام رتبه هایواسپارگاه جهانی. رتبة 8-5جدول 

 رتبة جهانی رتبة ملی هاواسپارگاه

 1121 1 اردبیل پزشکی علوم دانشگاه ديجیتال واسپارگاه

 1263 2 کرمان پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه

 1301 3 آجا پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه

 1417 4 هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه

 14۹1 5 بوشهر پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه

 2214 6 سبزوار دانشگاه پزشکی علوم الکترونیکی انتشارات
 

 زمانیسا هایبندی واسپارگاهنظام رتبهگوناگون  هایسنجهدر های برتر ایرانی رتبة جهانی واسپارگاه. 9-5جدول 

 پژوهش دسترسی پذیریرؤیت اندازه هاواسپارگاه

 641 1572 1384 1495 اردبیل پزشکی علوم دانشگاه ديجیتال واسپارگاه

 666 1529 1587 1459 کرمان پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه

 857 1881 1581 1050 آجا پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه

 681 1947 1714 1465 هرمزگان پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه

 632 2231 1803 1121 بوشهر پزشکی علوم دانشگاه واسپارگاه

 2014 2084 1938 1529 بزوارس دانشگاه پزشکی علوم الکترونیکی انتشارات

 

 پیشگام است و« Arxiv.org e-Print Archive» ،«وبومتريکس» گزارش پايۀ بر

«Smithsonian/NASA Astrophysics Data System»، «CiteSeerX» ،«Europe PubMed Central»، و 

«Papers in Economics RePEcResearch  » هستند نظام اين پنجم تا دوم جايگاهدر. 
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 هاکالج و هادانشگاه وب جهانی بندیرتبه .5-5

يا  .يو. سی. آی. ها )فوردانشگاه و هاکالج جهانی بندیرتبه نظام 2017بر پايۀ ويرايش سال 

ای اين نظام هستند. دانشگاه تهران برترين مؤسسۀ مؤسسه 13000مؤسسۀ ايرانی در سیاهۀ  304رنک(، يونی

 های دوم تا دهم ملی هستند.های  در رتبهايرانی در اين نظام است. پس از اين دانشگاه، دانشگاه

 آموزش مؤسسۀ و کالج، دانشگاه، 13000 از بیش وبگاه هادانشگاه و هاکالج جهانی بندیرتبه نظام

 بندیهرتب سايتشانوب محبوبیت پايۀ بر را آنها و کند،می پايش جهان کشور 200 به نزديک در را عالی

 رتبۀ ملی 10-5جدول در ها را ندارد. مؤسسهبندی علمی ادعای رتبه .«يو. سی. آی. فور»کند؛ هرچند، می

 1 .آمده است .«يو. سی. آی. فور»بندی مؤسسۀ برتر ايرانی در نظام رتبه 10
 

 .«یو. سی. آی. فور»بندی مؤسسة برتر ایرانی در نظام رتبه 10. رتبة 10-5جدول 

 رتبة ملی نام مؤسسه

 1 دانشگاه تهران
 2 دانشگاه صنعتی شريف

 3 مشهد دانشگاه فردوسی
 4 دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 5 تهران پزشکی دانشگاه علوم
 6 دانشگاه علم و صنعت ايران

 7 امیرکبیر دانشگاه صنعتی
 8 مشهد دانشگاه آزاد اسالمی

 ۹ مدرس دانشگاه تربیت
 10 بهشتی دانشگاه شهید

 

پیشگام « Massachusetts Institute of Technology»، دانشگاه .«يو. سی. آی. فور»بر پايۀ گزارش 

 ، «Stanford University» ،«Harvard University» ،«University of California, Berkeley» است و

«University of Washington»،«Cornell University»، «University of Michigan» ،

«University of California, Los Angeles»، «Columbia University in the City of New York»، 

 .هستندجايگاه دوم تا دهم در « University of Wisconsin-Madison»و 
 

  

                                                           
 ببینید. NEMA.IRANDOC.AC.IR در نشانی «نما»بندی در سامانۀ در اين نظام رتبه را های ايرانیمؤسسه همۀ سیاهۀ 1



 

 

 استنادی هاینامهنمایه در فصل ششم: جایگاه ایران .6

 فصل ششم

 استنادی هاینمایه در ایران جایگاه

 

 
  

 دو. پردازندیم پژوهشگران انتشارات و علمی هاینشريه سازینمايه به که هستند هايیپايگاه کلیدی استنادی هاینمايه

. نندککه همگان در سراسر جهان آنها را بازديد می هستند «اسکوپوس» و «ساينس آو وب» جهان در کلیدی نامۀنمايه

 .هستند استنادی نمايۀ دو های اينداده پايۀ بر که آيندمی هايیگزارش فصل اين در
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 انتشارات شمار .6-1

میالدی  2017 سال در ايران 1،«ساينس آو وب» نامۀنمايه کلیدی نمايۀ هفت هایداده پايۀ بر

 ايران(. 13۹6 اسفند 27: هاداده دريافت تاريخ) است کرده منتشر جهانی ۀنامنمايه اين در مدرک 40547

 گونه همه ايران انتشارات. است جهان 17 ردۀ در نامه،نمايه اين در علمی انتشارات ديدگاه شمار از

 1-6 جدولدر  آنهاهر يک از  شمار که دارد بر در را سردبیر يادداشت تا گرفته نشريه مقالۀ از مداک،

 است. آمده
 

 «ساینس آو وب» نامةنمایه در ایرانی پژوهشگران انتشارات هایگونه شمار. 1-6جدول 

 شمار انتشارات گونة انتشارات

 36775 مقالۀ نشريه

 2021 همايشمقالۀ 

 778 چکیدۀ سمینار

 589 نامه

 280 های سردبیرینوشته

 246 اصالحیه

 233 فصل کتاب

 30 نقد کتاب

 55 های مدارکديگر گونه
 

نیز  2«نمايۀ استنادی منابع نوپديد»مدرک نیز در  ۹۹08افزون بر اين مدارک، پژوهشگران ايرانی 

توان ند نمیاند و در انتظار آن هستنگرفته» ضريب تأثیر»های اين نمايه اند. از آنجا که نشريهمنتشر کرده

 آنها را به سادگی با آمارهای ديگر آمیخت.

 6۹35 انتشار با «واحدها همۀ و اسالمی آزاد دانشگاه» «ساينس آو وب» نامۀنمايه هایداده پايۀ بر

 کشور رد ديگر دانشگاه نه همراه به دانشگاه اين. دارد ايران علمی انتشارات در را سهم بیشترين مدرک

 10 اين انتشارات شمار. اندکرده منتشر 2017 سال در را ايران علمی انتشارات درصد 60 به نزديک

 است. آمده 2-6جدول برتر در  مؤسسۀ
 

                                                           
1 SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH 
2 Emerging Sources Citation Index (ESCI) 
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 «ساینس آو وب» نامةنمایه در ایرانی برتر مؤسسة 10 انتشارات شمار. 2-6جدول 

 سهم از کل انتشارات )درصد( شمار انتشارات رتبة ملی نام مؤسسه

 17.104 6935 1 دانشگاه آزاد اسالمی )همۀ واحدها(

 8.733 3541 2 دانشگاه تهران

 8.050 3264 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 5.046 2046 4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 4.639 1881 5 دانشگاه تربیت مدرس

 4.486 1819 6 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 4.013 1627 7 دانشگاه صنعتی شريف

 3.613 1465 8 دانشگاه علم و صنعت

 3.586 1454 ۹ دانشگاه صنعتی اصفهان

 3.056 1239 10 دانشگاه فردوسی مشهد

 

-6جدول . در دارد منطقه کشورهای میان را نخست رتبۀ ايران «وب آو ساينس»های بر پايۀ داده

 است. آمده« شمار انتشارات»کشورهای منطقه در شاخص هر يک از  جايگاهشمار انتشارات و  3
 

 «ساینس آو وب» نامةنمایه در منطقه کشورهای جایگاهشمار انتشارت و . 3-6جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه شمار انتشارات کشورها

 17 1 40547 ايران

 1۹ 2 38640 ترکیه

 2۹ 3 19904 قدس اشغالگر رژيم

 35 4 17185 عربستان سعودی

 38 5 14780 مصر

 3۹ 6 13776 پاکستان

 58 7 4222 عربی متحده امارات

 64 8 3108 قطر

 68 ۹ 2507 لبنان

 72 10 2176 اردن

 74 11 2109 عراق

 76 12 1801 قزاقستان

 86 13 1234 کويت

 88 14 1089 عمان
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 ۹0 15 1058 ارمنستان

 ۹3 16 908 گرجستان

 ۹5 17 830 آذربايجان

 103 18 612 فلسطین

 105 1۹ 591 ازبکستان

 127 20 305 يمن

 12۹ 21 286 سوريه

 130 22 284 بحرين

 135 23 239 قرقیزستان

 156 24 116 افغانستان

 160 25 101 تاجیکستان

 204 26 16 ترکمنستان
 

 نخست جايگاه و کندمنتشر می را جهان انتشارات درصد 26 به نزديک رکورد 63۹461 با آمريکا

 .هستند پنجم تا دوم هایجايگاه در ژاپن و آلمان، انگلستان، چین، دارد و را انتشارات شمار در

 شگرانپژوه هاینوشته که است جهانی کلیدی هاینامهنمايه ديگر از نیز «اسکوپوس» نامۀنمايه

 در 2017 سال در مدرک 54364 ايران ،«اسکوپوس» نامۀنمايه هایداده پايۀ بر. کندمی سازینمايه را

 از ايران رو، اين از(. 13۹7 اسفند 27: هاداده دريافت تاريخ) است کرده منتشر جهانی نامۀنمايه اين

 مداک، گونه همه ايران انتشارات. است جهان 16 پلۀ در نامهنمايه اين در علمی مدارک انتشار ديدگاه

 آمده 4-6جدول گونه در رکوردهای هر  شمار دارد؛ بر در را سردبیر يادداشت تا گرفته نشريه مقالۀ از

 است.
 

 «اسکوپوس» نامةنمایه در ایرانی پژوهشگران انتشارات هایگونه شمار. 4-6جدول 

 شمار انتشارات های انتشاراتگونه

 47208 مقالۀ نشريه

 3124 همايشمقالۀ 

 804 نامه

 3۹7 فصل کتاب

 123 های سردبیرینوشته

 437 های مدارکديگر گونه
 



 اـنم

«111» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 
 
 

 بیشترين مدرک 4۹83 انتشار با دانشگاه علوم پزشکی تهران «اسکوپوس» نامۀنمايه هایداده پايۀ بر

 50 هنزديک ب کشور در ديگر دانشگاه نه همراه به دانشگاه اين. دارد ايران علمی انتشارات در را سهم

در  برتر مؤسسۀ 10 اين انتشارات شمار. اندکرده منتشر 2017 سال در را ايران علمی انتشارات درصد

 .آمده است 5-6جدول 
 

 «اسکوپوس»نامة مؤسسة برتر ایرانی در نمایه 10. شمار انتشارات 5-6جدول 

 شمار انتشارات رتبة ملی نام مؤسسه
سهم از کل 

 انتشارات )درصد(

 9 4983 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 9 4635 2 دانشگاه تهران

 8 4246 3 دانشگاه آزاد اسالمی )همۀ واحدها بجر علوم و تحقیقات(

 5 2867 4 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 4 2387 5 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 4 2346 6 دانشگاه تربیت مدرس

 3 1869 7 دانشگاه صنعتی شريف

 3 1763 8 دانشگاه علوم پزشکی ايران

 3 1718 ۹ دانشگاه آزاد اسالمی و واحد علوم و تحقیقات

 3 1712 10 دانشگاه علم و صنعت ايران

 

 6-6جدول . در دارد منطقه کشورهای میان را نخست جايگاه ايراناز ديدگاه شمار انتشارات، 

 است. آمده« شمار انتشارات»کشورهای منطقه در شاخص هر يک از  جايگاه
 

 «اسکوپوس»نامة در نمایه . جایگاه کشورهای منطقه در شمار انتشارات6-6جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه شمار انتشارات کشورها

 16 1 54,364 ايران

 19 2 42,342 ترکیه

 32 3 20,641 عربستان سعودی

 33 4 20,396 قدس اشغالگر رژيم

 38 5 18,013 مصر

 39 6 16,875 پاکستان

 58 7 5,920 عربی متحده امارات
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 61 8 3,864 عراق

 63 ۹ 3,552 قطر

 64 10 3,275 قزاقستان

 65 11 3,232 اردن

 69 12 2,904 لبنان

 80 13 1,663 عمان

 82 14 1,646 گرجستان

 84 15 1,576 کويت

 92 16 1,093 آذربايجان

 93 17 1,072 ارمنستان

 101 18 739 فلسطین

 107 1۹ 528 ازبکستان

 108 20 502 بحرين

 114 21 450 يمن

 117 22 420 سوريه

 134 23 242 قرقیزستان

 136 24 200 افغانستان

 152 25 131 تاجیکستان

 - 26 17 ترکمنستان
 

منتشر کرده  2017در سال  را جهان انتشارات درصد 22 به نزديک رکورد 626770 با آمريکا

 در نیز هند و آلمان، انگلستان، چین، کشورهای دارد؛ را «انتشارات شمار» نخست جايگاه و است

 هستند. پنجم تا دوم هایجايگاه
 

 استنادها شمار .6-2

ا نشان ر پیشین هایيافته است و کاربرد( مقاله ماننده) مدرک يک دادن قرار سند معنای به استناد

 نجشس هایشاخص از شود،می ياد «استنادی تحلیل» نام با آن از بیشتر که استنادها، شمارش. دهدمی

 طالعاتیا شود،می گیریاندازه اثری استنادهای شمار که زمانی. است علمی انتشارات نسبی کیفیت

 .آيدبه دست می موضوعی حوزۀ يک در اثر آن تأثیر دربارۀ
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 استنادپذير مدرک 473۹0میالدی  2016سال  در ايرانی پديدآوران ،«اسکوپوس» نامۀنمايه پايۀ بر

 47438میالدی  2016انتشارات پژوهشگران ايرانی در سال  ،های اين پايگاهاند. بر پايۀ دادهکرده منتشر

 در استنادها شمار ديدگاه از ايران رو، اين از(. 13۹6 اسفند 27: هاداده دريافت تاريخ) اندگرفته استناد

 انتشارات از 32736 میالدی 2016 سال در پايگاه اين هایداده پايۀ بر. است جهان 18 ردۀ در نامهنمايه اين

 .اندنگرفته استنادی هاتا زمان دريافت داده نیانايرا

 ديدگاه از ايران و 22۹8۹ «اسکوپوس» نامۀنمايه در نیز ايرانی پژوهشگران خوداستنادی شمار

 تانتشارا به استناد دربارۀ را بیشتری اطالعات 7-6جدول است.  جهان 12 جايگاه در خوداستنادی شمار

 .دهدمی نشان ايرانی پديدآوران

 

 «اسکوپوس»نامة . استناد به انتشارات پژوهشگران ایرانی در نمایه7-6جدول 

 هاارزش هاشاخص

 473۹0 شمار مدارک استنادپذير

 47438 شمار استنادها

 22۹8۹ هاشمار خوداستنادی

 30.27 سهم انتشارات کشور از انتشارات خاورمیانه )درصد(

 1.79 سهم انتشارات کشور از انتشارات جهان )درصد(

 18 رتبۀ کشور در شمار استنادها

 12 هاخوداستنادیرتبۀ کشور در نسبت 
 

 (ساالنه) انتشارات به استناد سرانة .6-3

 دهد، نشان یبه درست را کشور يک هایمقاله کیفیت تواندنمی تنهايی به استنادها شمار آنجاکه از

 به ستنادا سرانۀ. »اندکرده درست هامقاله تأثیر ارزيابی برای را ديگری سنجۀ سنجیعلم متخصصان

 نامۀهنماي پايۀ بر. شودمی استناد هانداز چه کشور يک مقالۀ هر به که است معنا اين به «انتشارات

 است بوده ۹6/0 به نزديک 2016 سال در ايرانی استنادپذير مدرک هر به استناد میانگین ،«اسکوپوس»

 اين ردبه انتشارات  استناد سرانۀ ديدگاه از ايران ترتیب، اين به(. 13۹6 اسفند 27: هاداده دريافت تاريخ)

 استناد بدون مدارک نسبت ،2016 سال در پايگاه اين هایداده پايۀ بر. است جهان 127 ردۀ در نامه،نمايه

 به استناد سرانۀ دربارۀ را بیشتری اطالعات 8-6جدول  .است درصد 85نزديک به  ايرانی پژوهشگران
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 .دهدمی نشان ايرانی پژوهشگران انتشارات
 

 «اسکوپوس»نامة استناد به انتشارات پژوهشگران ایرانی در نمایه . سرانة8-6جدول 

 هاارزش هاشاخص

 473۹0 شمار مدارک استنادپذير
 0.96 به مقاله استناد سرانۀ

 85 های بدون استناد )درصد(نسبت پژوهش
 127 استناد سرانۀ رتبۀ کشور در میانگین

 

 ۹-6 جدولدر است.  منطقه کشورهای میان نهم ردۀ در ايران ،به انتشارات استناد سرانۀ پايۀ بر

زارش شده گ استناد سرانۀ در منطقه کشورهای ای، و رتبۀ منطقهجهانیاستناد به انتشارات، رتبۀ  سرانۀ

 .است
 

 به انتشارات استناد . رتبة جهانی کشورهای منطقه در سرانة9-6جدول 

 رتبة جهانی رتبه در منطقه سرانة استناد کشورها

 26 1 1.75 فلسطین

 3۹ 2 1.46 ارمنستان

 46 3 1.43 عربستان سعودی

 4۹ 4 1.4 قطر

 61 5 1.34 قدس اشغالگر رژيم

 75 6 1.24 گرجستان

 103 7 1.08 لبنان

 11۹ 8 1 پاکستان

 127 ۹ 0.96 ايران

 143 10 0.89 آذربايجان

 14۹ 11 0.86 بحرين

 157 12 0.83 عراق

 15۹ 13 0.82 کويت

 161 14 0.82 عربی متحده امارات

 162 15 0.81 افغانستان

 166 16 0.8 مصر

 170 17 0.78 يمن

 186 18 0.68 عمان
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 1۹4 1۹ 0.64 ترکیه

 1۹7 20 0.63 قرقیزستان

 1۹۹ 21 0.61 اردن

 213 22 0.5 سوريه

 216 23 0.42 تاجیکستان

 220 24 0.37 ازبکستان

 221 25 0.34 قزاقستان

 227 26 0.25 ترکمنستان
 

 (ساله پنج) انتشارات به استناد سرانة .6-4

 پژوهشگران دهد،نمی روی آن از کمتر و سال يک در هامقاله از بسیاری به استناد اينکه به توجه با

 هایمقاله به «اداستن سرانۀ. »اندکرده درست انتشارات کیفیت ارزشیابی برای ديگری شاخص سنجیعلم

. سازدمی راهمف انتشارات کیفیت به بهتری ديد ساله پنج دورۀ يک در کشور يا مؤسسه، پژوهشگر، يک

 مدارک به( 2017-2013) ساله پنج استناد سرانۀ میانگین ،«ساينس آو وب» نامۀنمايه هایداده پايۀ بر

 (.13۹6 اسفند 27: هاداده دريافت تاريخ) است بوده 27/4 به نزديک ايرانی پديدآوران استنادپذير

 ردهک منتشر «ساينس آو وب» نامۀنمايه در استنادپذير مدرک 153084 ايران ساله، پنج بازۀ اين در

 انتشارات به استناد دربارۀ را بیشتری اطالعات 10-6جدول  اند.گرفته استناد 653616 مدارک اين و

 .دهدمی نشان ايرانی پديدآوران

 

 «وب آو ساینس»نامة ساله به انتشارات پژوهشگران ایرانی در نمایه پنج استناد . سرانة10-6جدول 

 

 هاارزش هاشاخص

 153084 شمار مدارک استنادپذير

 653616 شمار استنادها

 4.27 انتشاراتاستناد به  سرانۀ

 1282 های برترشمار مقاله

 66660 های برترشمار استناد به مقاله

 52 های برتراستناد به مقاله سرانۀ
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 «اچ»شاخص  .6-5

 و یشرفتپ توانندمی تنهايی به استنادها شمار هنَ و انتشارات شمار هنَ که است آن «اچ» شاخص منطق

 گیریاندازه برای ديگری سنجۀ شاخص، دو اين ترکیب با «اچ» شاخص. دهند نشان را علمی کیفیت

 گاهوب در «اسکوپوس» نامۀنمايه هایداده پايۀ بر. است کشورها و ها،مؤسسه پژوهشگران، علمی توان

 دريافت تاريخ) است بوده 234( میالدی 2016-1۹۹6) 2016 سال تا ايران «اچ» شاخص ،«سکیمگو»

 جهان 42 ردۀ در نامهنمايه اين در «اچ» شاخص ديدگاه از ايران رو، اين از(. 13۹6 اسفند 27: هاداده

 .است

 ،قدس اشغالگر رژيم از پس ،کشورهای منطقهچهارم  جايگاه در ايران ،«اچ» شاخص پايۀ بر

 کشورهای ای، و رتبۀ منطقهجهانی رتبۀ، «اچ»شاخص  11-6جدول در است.  ، و عربستان سعودیترکیه

 .گزارش شده است« اچ»شاخص  در منطقه
 

 «اچ»شاخص کشورهای منطقه در ای منطقه رتبة و جهانی، رتبة ،«اچ» شاخص. 11-6جدول 

 رتبة جهانی رتبه در منطقه شاخص اچ کشورها

 16 1 584 قدس اشغالگر رژيم

 36 2 339 ترکیه

 41 3 241 عربستان سعودی

 42 4 234 ايران

 4۹ 5 213 مصر

 54 6 197 پاکستان

 63 7 157 لبنان

 65 8 153 عربی متحده امارات

 70 ۹ 150 ارمنستان

 7۹ 10 135 گرجستان

 81 11 130 اردن

 85 12 123 کويت

 ۹4 13 105 عمان

 ۹5 14 105 قطر

 105 15 89 سوريه

 122 16 77 ازبکستان

 123 17 76 آذربايجان
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 124 18 75 قزاقستان

 12۹ 1۹ 71 عراق

 132 20 69 فلسطین

 140 21 61 بحرين

 145 22 58 يمن

 157 23 51 قرقیزستان

 167 24 40 افغانستان

 180 25 34 تاجیکستان

 201 26 23 ترکمنستان
 

 شاخص با) انگلستان کشورهای واست  جهان کشورهای پیشگام 1۹65 «اچ» شاخص با آمريکا

: «اچ» شاخص با) کانادا و ،(۹66: اچ شاخص با) فرانسه ،(105۹: «اچ» شاخص با) آلمان ،(1213: «اچ»

 .هستند پنجم تا دوم هایجايگاه در( ۹63
 

 جهانی علمی همکاری .6-6

 در رانیاي پديدآوران ،«ساينس آو وب» نامۀنمايه کلیدی استنادی پايگاه هفت هایداده پايۀ بر

 ريافتد تاريخ) اندکرده منتشر ديگر کشورهای از پديدآورانی همکاری با را مدرک 103۹4 ،2017 سال

 درصد 63/25 ايران جهانی علمی همکاری نسبت گفت توانمی رو، اين از(. 13۹5 اسفند 27: هاداده

 با را علمی همکاری بیشترين 2017 سال در ايران ،«ساينس آو وب» نامۀنمايههای داده پايۀ بر. است

 که استکشوری  10 دربردارندۀ12-6جدول . است داشته( درصد 54/6 مدرک، 2653) آمريکا

  اند.همکاری علمی را با ايران داشته یشترينب
 

 «اینسوب آو س» نامةنمایه در دیگر کشورهای پدیدآوران با ایرانی پدیدآوران مشترک انتشارات شمار. 12-6جدول 

 شمار مدارک کشورها

 2653 آمريکا

 1124 کانادا

 935 ايتالیا

 900 انگلستان

 891 آلمان
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 850 استرالیا

 750 مالزی

 738 چین

 708 ترکیه

 623 اسپانیا

 

 با را مدرک 11416 ،2017 سال در ايرانی پديدآوران ،«اسکوپوس» نامۀنمايه هایداده پايۀ بر

 اين از(. 13۹6 اسفند 27: هاداده دريافت تاريخ) اندکرده منتشر ديگر کشورهای پديدآوران همکاری

 نامۀنمايه پايۀ بر. است درصد 21نزديک به  ايران جهانی علمی همکاری نسبت گفت توانمی رو،

در . است داشته( مدرک 3102) آمريکا با را علمی کاریهم بیشترين 2017 سال در ايران ،«اسکوپوس»

 آمده است. اندهمکاری علمی را با ايران داشته یشترينب کشوری که 10 نام 13-6جدول 
 

 «وساسکوپ» نامةنمایه در دیگر کشورهای پدیدآوران با ایرانی پدیدآوران مشترک انتشارات شمار. 13-6جدول 

 شمار مدارک کشورها

 3102 آمريکا

 1290 کانادا

 1096 انگلستان

 1010 ايتالیا

 980 آلمان

 964 استرالیا

 911 مالزی

 766 ترکیه

 744 چین

 647 اسپانیا

 

 داغ هایمقاله شمار .6-7

 هامقاله اين .کنندمی دريافت بسیاری استناد انتشار، از پس درست که هستند هامقاله از کمی شمار

. ندشومی شناخته «داغ هایمقاله» نام به و آيندمی شماربه کلیدی آثاری خود تخصصی هایحوزه در

 کرده تدرياف ماه دو در را استناد شمار بیشترين گذشته سال دو در که هستند هايیمقاله ها،مقاله اين

 میالدی 2017 سال پايان در ايران داغ هایمقاله شمار ،«ساينس آو وب» نامۀنمايه هایداده پايۀ بر. باشند
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 ايران داغ، هایمقاله ديدگاه از رو، اين از(. 13۹6 اسفند 27: هاداده دريافت تاريخ) است بوده مقاله ۹0

 .است جهان 24 جايگاه در

 کشورهای میان دوم جايگاه در عربستان سعودی از پس ايران داغ، هایمقاله انتشار ديدگاه از

 در منطقه کشورهای ای، و رتبۀ منطقهجهانی رتبۀهای داغ، شمار مقاله 14-6جدول در . است منطقه

 .گزارش شده استداغ  هایمقاله انتشار
 

 های داغکشورهای منطقه در انتشار مقاله ایو رتبة منطقه ،رتبة جهانیهای داغ، شمار مقاله. 14-6جدول 

 رتبة جهانی رتبه در منطقه های داغشمار مقاله کشورها

 17 1 136 عربستان سعودی

 24 2 90 ايران

 2۹ 3 77 قدس اشغالگر رژيم

 37 4 57 پاکستان

 40 5 50 ترکیه

 44 6 40 مصر

 57 7 18 قطر

 57 8 18 لبنان

 72 ۹ 13 عربی متحده امارات

 72 10 13 اردن

 83 11 9 کويت

 ۹0 12 7 گرجستان

 ۹0 13 7 بحرين

 ۹0 14 7 عراق

 103 15 5 ارمنستان

 106 16 4 آذربايجان

 106 17 4 قزاقستان

 106 18 4 قرقیزستان

 111 1۹ 3 عمان

 117 20 2 يمن

 - - 0 سوريه

 - - 0 ازبکستان
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 - - 0 افغانستان

 - - 0 تاجیکستان

 - - 0 ترکمنستان

 - - 0 فلسطین
 

 با) انگلستان ،(مقاله 767 با) چیناست  جهان کشورهای پیشگام داغ مقالۀ 1630 انتشار با آمريکا

 .هستند پنجم تا دوم هایجايگاه در( مقاله 374 با) کانادا و ،(مقاله 510 با) آلمان ،(مقاله 625
 

 پراستناد هایمقاله شمار .6-8

 هایمقاله» شاخص. گیرندمی استناد هنوز انتشارشان از پس هاسال که هستند هامقاله از کمی شمار

 بر. اندگرفته گذشته سال 10 در را استناد شمار بیشترين که است هايیمقاله شناسايی دنبال به «پراستناد

پراستناد  مقاله 16۹5 یايرانپژوهشگران  2017 سال پايان در «ساينس آو وب» نامۀنمايههای داده پايۀ

 پس ايران پراستناد، هایمقاله انتشار ديدگاه از(. 13۹6 اسفند 27: هاداده دريافت تاريخ) اندمنتشر کرده

شمار  15-6جدول در است.  منطقه کشورهای سوم جايگاه در عربستان سعودی و قدس اشغالگر رژيم از

ناد آمده پراست هایمقاله انتشار در منطقه کشورهای ای، و رتبۀ منطقهجهانی رتبۀهای پراستناد، مقاله

 است.
 

 های پراستناددر انتشار مقاله. رتبة جهانی کشورهای منطقه 15-6جدول 

 رتبة جهانی رتبه در منطقه های پراستنادشمار مقاله کشورها

 24 1 2317 قدس اشغالگر رژيم
 27 2 1938 عربستان سعودی

 32 3 1695 ايران
 36 4 1453 ترکیه

 44 5 768 پاکستان
 47 6 528 مصر
 63 7 211 قطر

 66 8 181 عربی متحده امارات
 70 ۹ 162 لبنان

 73 10 143 گرجستان
 76 11 132 ارمنستان

 81 12 106 اردن
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 ۹1 13 68 عمان
 ۹5 14 62 کويت
 ۹5 15 62 عراق

 ۹8 16 59 آذربايجان
 10۹ 17 34 قزاقستان

 113 18 31 بحرين
 130 1۹ 20 سوريه

 132 20 17 قرقیزستان
 138 21 14 يمن

 144 22 12 ازبکستان
 - - 0 افغانستان

 - - 0 تاجیکستان
 - - 0 ترکمنستان

 - - 0 فلسطین
 

 22740 با) چین کشورهای واست  جهان کشورهای پیشگام پراستناد مقالۀ 74385 انتشار با آمريکا

 هایجايگاه در( مقاله 12156 با) کانادا و ،(مقاله 18206 با) آلمان ،(مقاله 21014 با) انگلستان ،(مقاله

 .هستند پنجم تا دوم

 





 

 

 نوآوری و فناوری، علم، هایبندیرتبه در ایران فصل هفتم: جایگاه .7

 فصل هفتم

 نوآوری و فناوری، علم، هایبندیرتبه در ایران جایگاه

 

 

  
  

نقشی کلیدی  های علم، فناوری، و نوآوریزمینه در ديگرکشورها و مقايسۀ آنها با يک عملکرد هایشاخص از آگاهی

 آورینو و فناوری، علم، بندیرتبه هاینظام در ايران جايگاه فصل اين در. دارد گیریتصمیم و گذاریسیاست در

 شود.می گزارش
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 «سکیمگو» کشورهای بندیرتبه .7-1

ه های گوناگون بسنجی جهانی است که بر پايۀ شاخصاز مراکز علم« سکیمگو»آزمايشگاه 

استنادپذير، هايی چون شمار مدارک، شمار مدارک پردازد. شاخصارزيابی توان علمی کشورها می

های از جمله شاخص« اچ»ها، سرانۀ استناد به هر مدرک، و شاخص شمار استنادها، شمار خوداستنادی

 16، ايران در جايگاه 2016بندی کشورها هستند. بر پايۀ گزارش اين مرکز در سال برای رتبه« سکیمگو»

ها به همراه رتبۀ جهانی شاخصهر يک از آمار  1-7جدول است. در  شمار انتشارات علمی از نظرجهان 

  ايران گزارش شده است.

 

 «سکیمگو»بندی رتبههای گوناگون . جایگاه ایران در شاخص1-7جدول 

 رتبة جهانی ایران هاارزش هاشاخص

 16 3۹727 شمار مدارک

 16 37587 شمار مدارک استنادپذير

 18 14341 شمار استنادها

 12 6632 هاشمار خوداستنادی

 127 36/0 استناد به مدارک سرانۀ

 42 1۹۹ «اچ»شاخص 
 

. در استمدرک در جايگاه نخست جهان  601۹۹0با انتشار « آمريکا»بر پايۀ اين گزارش، کشور 

جدول . در اردد میان کشورهای منطقه( را انتشاراتبندی ايران جايگاه نخست )بر پايه شمار اين نظام رتبه

 .آمده استهای گوناگون کشورهای منطقه آمار شاخص 7-2

 

 «سکیمگو»بندی های گوناگون رتبهکشورهای منطقه در شاخص جهانی. آمار و رتبة 2-7جدول 

کشورهای 

 منطقه

 مدارک
مدارک 

 استنادپذیر
 «اچ»شاخص  سرانة اسنتاد هاخوداستنادی استنادها

 ارزش رتبه نسبت رتبه شمار رتبه شمار رتبه شمار رتبه شمار رتبه

 234 42 0.96 127 22989 12 47438 18 47390 16 49572 16 ايران

 339 36 0.64 194 7312 24 28069 26 40257 18 44173 17 ترکیه

 عربستان

 سعودی
32 19918 29 18953 25 28575 22 7662 43 1.43 41 241 

 اشغالگر رژيم

 قدس
33 19629 34 17881 29 26292 34 4926 61 1.34 16 584 
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کشورهای 

 منطقه

 مدارک
مدارک 

 استنادپذیر
 «اچ»شاخص  سرانة اسنتاد هاخوداستنادی استنادها

 ارزش رتبه نسبت رتبه شمار رتبه شمار رتبه شمار رتبه شمار رتبه

 213 49 0.8 165 4387 36 14559 39 17300 35 18109 35 مصر

 197 54 1 114 5530 32 13789 41 12999 39 13772 40 پاکستان

 متحده امارات

 عربی
58 4772 58 4371 57 3911 61 753 160 0.82 65 153 

 105 94 1.4 49 810 60 4900 53 3248 61 3504 61 قطر

 75 124 0.34 221 307 78 1034 93 2945 63 3066 63 قزاقستان

 130 81 0.61 200 327 76 1723 75 2689 65 2830 65 اردن

 71 129 0.83 157 959 56 2299 71 2677 66 2766 66 عراق

 157 63 1.08 103 319 77 2860 65 2439 68 2639 68 لبنان

 105 95 0.68 185 255 84 1139 88 1562 80 1679 79 عمان

 135 79 1.24 75 227 86 1840 74 1369 84 1488 82 گرجستان

 123 85 0.82 161 131 95 1131 89 1296 86 1384 86 کويت

 150 70 1.46 39 331 74 1536 80 1019 90 1052 91 ارمنستان

 76 123 0.89 143 173 89 786 101 846 93 882 94 آذربايجان

 77 122 0.37 220 43 122 214 143 530 102 575 102 ازبکستان

 69 132 1.75 26 277 81 968 96 520 103 552 104 فلسطین

 89 105 0.5 211 50 118 240 141 460 109 480 110 سوريه

 61 140 0.86 149 34 130 392 120 410 111 458 111 بحرين

 58 144 0.78 170 48 120 278 136 341 119 356 121 يمن

 51 159 0.63 197 24 140 134 153 200 135 214 135 قرقیزستان

 40 169 0.81 164 12 156 132 155 149 141 162 140 افغانستان

 34 180 0.42 216 10 162 48 175 105 153 115 153 تاجیکستان

 23 201 0.25 227 1 202 3 213 11 202 12 203 ترکمنستان

 

 فنی و علمی هایمقاله بندیرتبه .7-2

می، شناسی، شیهای فیزيک، زيستهای منتشرشده در حوزهشامل مقاله « های علمی و فنیمقاله»

ناسی و فضا شهای زيست و پزشکی، مهندسی و فناوری، و علوم زمینرياضیات، پزشکی بالینی، پژوهش

در  «های علمی و فنیمقاله»گزارش  ترينتازهشود. اين شاخص توسط بانک جهانی منتشر میشود. می
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در « : جايگاه علم، فناوری، و نوآوری ايران در جهان2015نمای »و در کتاب  منتشر شده 2013سال 

 .دسترس است

 

 «ایندکس نیچر»کشورهای  بندیرتبه .7-3

چر نی»بندی کشورهای ايران توانسته است در رتبه، 2017در سال  «شپرينگر نیچر»بر پايۀ گزارش 

جهان  38اين نظام، ايران در جايگاه جهان را به دست آورد. در ويرايش پیشین  33جايگاه « ايندکس

دهد که ايران سومین کشور آسیای غربی بر پايۀ شمار کسری نشان می« نیچر ايندکس»بود. نتايج تازۀ 

 های حوزۀ علوم طبیعی است.وزنی مقاله

با  ژوهشیپ دستاوردهای پايۀ بر جهان سراسر در کشورها بندیرتبه به «ايندکس نیچر» ساله هر

 ستاوردهاید از کوچکی بخش پايۀ بر بندیرتبه اين. پردازدمی گذشته سال در آنها یکیفیت باال

 مرور نیز ديگر بندیرتبه هاینظام بايد آنها جايگاه بهتر درک برای و شودمی انجام کشورها پژوهشی

 امکان اش،شدهنمايه هاینشريه در پديدآوران هایمقاله شمار شمارش با «ايندکس نیچر» .شوند

(، و شمار کسری FC(، شمار کسری )ACها )کلیدی شمار مقاله سنجۀ سه پايۀ بر را کشورها بندیرتبه

 جهتو بدون هانشريه در شده منتشر هایمقاله شمار به معنی هامقاله شمار .آوردمی فراهم (WFCوزنی )

 همحاسب مقاله يک نگارش در را پديدآور هر مشارکت سهم ،کسری شمار است. پديدآوران شمار به

 مقاله يک نگارش در نفر 10 اگر يعنی است، يک با برابر مقاله يک کسری شمار امتیاز کل) کندمی

 شمار به زنی وزنی کسری شمار (.است دهم يک با برابر پديدآور هر کسری شمار باشند کرده شرکت

 هایحوزه در. است کسری شمار شدۀ اصالح ويرايش ،وزنی کسری شمار. دهدمی وزن ،کسری

 بیشتر «نیچر» نمايۀ در هاحوزه ديگر به نسبت انتشارات حجم آنکه دلیل به اخترفیزيک و شناسیستاره

 .شود کمتر تأثیرشان تا شودمی داده وزن حوزه اين انتشارات به است،

نشريۀ برتر در  70در نزديک به  2016در سال کشورها  ۀشد های منتشرمقاله 2017در سال 

 اند.دهششناسی، علوم زيستی، و علوم فیزيک شمارش و ارزيابی های شیمی، علوم محیط و زمینحوزه

 بندی آمده است.در اين نظام رتبه ها و رتبۀ جهانی ايرانشمار مقاله 3-7جدول در 
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 «ایندکس نیچر»کشورهای  بندیدر نظام رتبه ایرانو رتبة  هاشمار مقاله. 3-7جدول 

 رتبة جهانی شمار کسری وزنی هاشمار مقاله کشورنام 

 246 ايران
91.45 

33 

 

ورهای بندی کشدر رتبه نخست را میان کشورهای منطقه ردۀ قدس اشغالگر رژيم، افزون بر اين

کشورهای هر يک از جايگاه  4-7جدول . در و ايران نیز در جايگاه سوم است دارد« نیچر ايندکس»

 منطقه در اين شاخص آمده است.
 

 «نیچر ایندکس»بندی کشورهای رتبه. جایگاه کشورهای منطقه در 4-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه هاشمار مقاله کشورها

 16 1 1127 قدس اشغالگر رژيم

 31 2 438 عربستان سعودی

 33 3 246 ايران

 38 4 356 ترکیه

 41 5 162 پاکستان

 50 6 ۹6 عربی متحده امارات

 - 7 ۹4 قطر

 - 8 141 مصر

 - ۹ 165 ارمنستان

 - 10 25 لبنان

 - 11 1۹ قزاقستان

 - 12 15 کويت

 - 13 5 عمان

 - 14 11 ازبکستان

 - 15 152 گرجستان

 - 16 7۹ آذربايجان

 - 17 12 اردن

 - 18 12 عراق

 - 1۹ 3 تاجیکستان

 - 20 3 قرقیزستان

 - 21 2 سوريه

 - 22 4 يمن
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 - 23 3 فلسطین

 - 24 - بحرين

 - - - ترکمنستان

 - - - افغانستان
 

دست آورده هرا ب «نیچر ايندکس»بندی رتبهجايگاه نخست « آمريکا»بر پايۀ اين گزارش، کشور 

ين های دوم تا پنجم انیز به ترتیب در رتبه« ژاپن»، و «انگلستان»، «آلمان»، «چین»کشورهای و است 

 فهرست هستند.

 

 همه برای آموزش توسعة شاخص .7-4

 آموزش هایچالش به پرداختن با ساالنه که است ابزاری« همه برای آموزش شاخص توسعه»

شود. می منتشر و تهیه عضو کشورهای درمسئول  نهادهای و يونسکو همکاری با جهان، در همه برای

: جايگاه علم، فناوری، 2015نمای »منتشر شده و در کتاب  2015ترين گزارش اين شاخص در سال تازه

 در دسترس است.« و نوآوری ايران در جهان

 

 بودجه دولت برای آموزش .7-5

را میان  ۹0جايگاه  «آموزشی بودجۀ»بانک جهانی، ايران در شاخص  2014بر پايۀ گزارش سال 

 تولید از آموزش بخش در هادولت هایهزينه درصد دهندۀکشور جهان دارد. اين شاخص نشان 104

 .است( غیره و عمران، اجتماعی، خدمات بهداشت،) هاهزينه کل از آن سهم و داخلی ناخالص

هايش صرف آموزش درصد از کل هزينه 8/2دهندۀ آن است که ايران های بانک جهانی نشانارزيابی

جايگاه هر يک از کشورهای منطقه  5-7جدول . در داردچهارم را میان کشورهای منطقه  ردۀشود و می

 گزارش شده است.آنها « بودجۀ آموزشی» و درصد
 

 «آموزشی بودجة» . جایگاه کشورهای منطقه در شاخص5-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه درصد بودجه کشورها

 27 1 5.73909 قدس اشغالگر رژيم

 2۹ 2 5.5316 قرقیزستان

 63 3 4.37116 ترکیه

 74 4 3.77759 افغانستان
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 78 5 3.60535 قطر

 ۹0 6 2.80135 ايران

 ۹3 7 2.63304 آذربايجان

 ۹4 8 2.46746 بحرين

 ۹5 ۹ 2.46593 پاکستان

 ۹8 10 2.24724 ارمنستان

 و و  قزاقستان

 و و  لبنان

 و و  عربی متحده امارات

 و و  عمان

 و و  عربستان سعودی

 و و  کويت

 و و  گرجستان

 و و  اردن

 و و  مصر

 و و  ازبکستان

 و و  تاجیکستان

 و و  سوريه

 و و  يمن

 و و  ترکمنستان

 و و  عراق

 و و  فلسطین
 

 «آموزشی بودجۀ» هايش جايگاه نخست شاخصدرصد از کل هزينه 7/7با صرف « سوئد»دولت 

دوم تا پنجم  هایدر جايگاهنیز « تیمور شرقی»، و «زيمباوه»، «دانمارک»، «نروژ»کشورهای  دارد ورا 

 هستند.
 

 اختراع ثبتهای اظهارنامه درباره «وایپو» گزارش .7-6

ها های ثبت اختراع کشور)وايپو( دربارۀ شمار اظهارنامه« سازمان جهانی مالکیت فکری»گزارش 

نشان « وايپو». گزارش داردکشورهای جهان  را میان 14دهد که ايران جايگاه نشان می 2016در سال 
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اظهارنامه در نهادهای ملی و جهانی ثبت کنند.  15632اند توانسته 2016دهد مخترعان ايرانی در سال می

-7جدول ر . دداردنخست را میان کشورهای منطقه  ردۀها ايران بر پايۀ اين گزارش، در ثبت اظهارنامه

 گزارش شده است. ی آنهاهاشمار اظهارنامه وجايگاه هر يک از کشورهای منطقه  6
 

 کشورهای منطقههای ثبت اختراع و شمار اظهارنامه. جایگاه 6-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه هاشمار اظهارنامه کشورها

 14 1 15,632 ايران

 22 2 6,848 ترکیه

 23 3 6,419 قدس اشغالگر رژيم

 30 4 3,266 عربستان سعودی

 37 5 2,149 مصر

 41 6 1,574 عربی متحده امارات

 44 7 1,224 قزاقستان

 48 8 840 پاکستان

 56 ۹ 564 قطر

 57 10 555 ازبکستان

 67 11 278 اردن

 68 12 274 گرجستان

 80 13 177 بحرين

 82 14 163 آذربايجان

 87 15 126 ارمنستان

 8۹ 16 112 سوريه

 ۹0 17 89 قرقیزستان

 102 18 32 يمن

 و و و عراق

 و و و لبنان

 و و و کويت

 و و و تاجیکستان

 و و و افغانستان

 و و و عمان

 و و و ترکمنستان
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 و و و فلسطین
 

اظهارنامه ثبت شده است. در گزارش  3127۹00 رفتههمروی 2016در سال « وايپو»بر پايۀ گزارش 

، «آمريکا»کشورهای  دارد واظهارنامه جايگاه نخست را  1338503با ثبت « چین»، کشور «وايپو» 2016

 دوم تا پنجم هستند. هایدر جايگاه« آلمان»، و «کره جنوبی»، «ژاپن»
 

 نوآوری شاخص جهانی .7-7

ايران نسبت به  ردۀدر حالی منتشر شده است که « شاخص جهانی نوآوری» 2017گزارش 

، دانشگاه «وايپو»پله پیشرفت داشته است. بر پايۀ گزارش مشترک مؤسسۀ  سهاين گزارش  پیشینويرايش 

است.  آوردهدست را بهجهان  75جايگاه « شاخص جهانی نوآوری»، ايران در «اينسید»، و مؤسسۀ «کرنل»

اند. بر پايۀ اين گزارش، بندی شدهکشور ارزيابی و در فهرست نهايی رتبه 127در اين گزارش شمار 

است از هفت سنجه  ایآمیزه« شاخص جهانی نوآوری»است.  0۹/32امتیاز کل ايران در اين شاخص 

 7-7جدول امتیازها و در  1-7 نموداررود. در که برای پايش و مقايسۀ نوآوری در کشورها بکار می

 رتبۀ ايران در هفت سنجۀ اين شاخص نشان داده شده است.
 

 
 «نوآوری جهانی شاخص»های گوناگون . امتیاز ایران در سنجه1-7 نمودار
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 «نوآوری جهانی شاخص»های گوناگون . رتبة ایران در سنجه7-7جدول 

 رتبة ایران در جهان هاسنجه

 106 نهادی چهارچوب

 45 پژوهش و انسانی سرمايۀ

 ۹۹ زيرساخت

 112 بازار پیچیدگی

 115 کار و کسب پیچیدگی

 47 فناورانه و دانشی هایخروجی

 65 خالق هایخروجی
 

کشورهای منطقه هر يک از جايگاه  8-7جدول . در دارد میان کشورهای منطقهرا  10ايران رتبۀ 

 .آمده است «نوآوری جهانی شاخص» امتیاز آنها در 2-7 نمودارو در 
  

 «نوآوری جهانی شاخص». جایگاه کشورهای منطقه در 8-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه کشورها

 17 1 قدس اشغالگر رژيم

 35 2 عربی متحده امارات

 43 3 ترکیه

 4۹ 4 قطر

 55 5 عربستان سعودی

 56 6 کويت

 5۹ 7 ارمنستان

 66 8 بحرين

 68 ۹ گرجستان

 75 10 ايران

 77 11 عمان

 78 12 قزاقستان

 81 13 لبنان

 82 14 آذربايجان

 83 15 اردن

 ۹4 16 تاجیکستان

 ۹5 17 قرقیزستان
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 105 18 مصر

 113 1۹ پاکستان

 127 20 يمن

 و و ازبکستان

 و و ترکمنستان

 و و فلسطین

 و و افغانستان

 و و سوريه

 و و عراق
 

 
 «نوآوری جهانی شاخص». امتیاز کشورهای منطقه در 2-7 نمودار

 

شاخص جهانی »جايگاه نخست  7/67امتیاز  دريافتبا « سويس»، کشور 2017در ويرايش سال 

در  نیز به ترتیب «انگلستان»و  «آمريکا»، «هلند»، «سوئد»است؛ کشورهای  دست آوردهرا به« نوآوری

 .اين فهرست هستندهای دوم تا پنجم رتبه
 

 شاخص نوآوری بلومبرگ .7-8

نوآوری  شاخص»کشور برتر  50بین ايران جايگاهی در « بلومبرگ بیزنس» 2017بر پايۀ گزارش 

 با نوآوری در پیوندکشورهای جهان را در شش حوزۀ « نوآوری بلومبرگ شاخص». ندارد« بلومبرگ

 کند.کشور نخست را منتشر می 50ارزيابی و نام 

ای ج« نوآوری بلومبرگ شاخص»در  کشورهای منطقهرتبۀ نخست در « قدس اشغالگر رژيم»
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 .آمده استکشورهای منطقه در اين شاخص هر يک از جايگاه  ۹-7جدول است. در  گرفته
 

 «بلومبرگ نوآوری شاخص». جایگاه کشورهای منطقه در 9-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه کشورها

 10 1 قدس اشغالگر رژيم

 37 2 ترکیه

 48 3 قزاقستان

 و و آذربايجان

 و و اردن

 و و ارمنستان

 و و عربستان سعودی

 و و قطر

 و و ازبکستان

 و و ايران

 و و ترکمنستان

 و و عمان

 و و کويت

 و و بحرين

 و و فلسطین

 و و گرجستان

 و و مصر

 و و افغانستان

 و و پاکستان

 و و سوريه

 و و قرقیزستان

 و و لبنان

 و و عربی متحده امارات

 و و تاجیکستان

 و و عراق

 و و يمن
 

است  «بلومبرگ نوآوری شاخص»جهان در جايگاه نخست در « کره جنوبی»بر پايۀ اين گزارش، 

 .هستنددوم تا پنجم  هایجايگاهدر  «فنالند»، و «سويس»، «آلمان»، «سوئد» و
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 خالقیتشاخص جهانی  .7-9

جهان را در سه حوزۀ استعداد، فناوری، و تسامح و بردباری  هایکشور« خالقیت جهانی شاخص»

. کندمیر منتشاين شاخس را بروزرسانی و بار هر چهار سال يک« مارتین رفاه موسسۀ»کند. میارزيابی و 

: جايگاه 2015نمای »منتشر شده و در کتاب  2015در سال « خالقیت جهانی شاخص»ترين گزارش تازه

 .در دسترس است« علم، فناوری، و نوآوری ايران در جهان
 

 جهانیپذیری گزارش رقابت .7-10

گزارش »در جهان را  6۹ايران جايگاه  2017 سالدر « مجمع جهانی اقتصاد»بر پايۀ گزارش 

بندی امتیازشان رتبه بر پايۀکشور ارزيابی و  137. در اين گزارش شمار دارد« جهانی پذيریرقابت

و جايگاه ايران در اين شاخص نسبت به ويرايش  است 27/4اند. امتیاز کلی ايران در اين گزارش شده

است که در سه بعد  سنجه 12از  ایآمیزه« جهانی پذيریگزارش رقابت. »پیشین پیشرفت داشته است

دول جاند. در بندی شدهنوآوری دسته بر مؤثر های کارايی، و عواملکنندههای پايه، تقويتنیازمندی

 است. آمدهاين گزارش  سنجۀ 12رتبۀ ايران در امتیازها و  7-10
  

 «جهانی پذیریرقابت گزارش»گوناگون  هایسنجهرتبة ایران در ابعاد و امتیازها و . 10-7جدول 

 یرتبة جهان امتیاز هاسنجه جهانیرتبة  امتیاز ابعاد

 61 4.8 پايه هاینیازمندی

 85 3.7 نهادها

 57 4.4 هازيرساخت

 44 5.2 کالن اقتصاد

 50 6 آموزش و بهداشت

 8۹ 4.0 یکاراي هایکنندهتقويت

 51 4.7 عالی آموزش

 100 4 کاال بازار

 130 3.3 کار نیروی

 128 3 مالی بازار

 91 3.6 فناوری حوزۀ

 19 5.2 بازار حجم

 101 3.5 نوآوری بر مؤثر عوامل
 97 3.7 هپیشرفت کار و کسب

 66 3.3 نوآوری
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 11-7جدول . در دارد میان کشورهای منطقهرا  13ايران رتبۀ  «جهانی پذيریرقابت گزارش» در

 .آمده استدر اين گزارش و جايگاه کشورهای منطقه امتیاز 
 

 «جهانی پذیریرقابت گزارش»جایگاه کشورهای منطقه در امتیاز و . 11-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه امتیاز کشورها

 16 1 5.31 قدس اشغالگر رژيم

 17 2 5.3 عربی متحده امارات

 25 3 5.11 قطر

 30 4 4.83 عربستان سعودی

 35 5 4.69 آذربايجان

 44 6 4.54 بحرين

 52 7 4.43 کويت

 53 8 4.42 ترکیه

 57 ۹ 4.35 قزاقستان

 62 10 4.31 عمان

 65 11 4.3 اردن

 67 12 4.28 گرجستان

 6۹ 13 4.27 ايران

 73 14 4.19 ارمنستان

 7۹ 15 4.14 تاجیکستان

 100 16 3.9 مصر

 102 17 3.9 قرقیزستان

 105 18 3.84 لبنان

 115 1۹ 3.67 پاکستان

 137 20 2.87 يمن

 و و و ازبکستان

 و و و ترکمنستان

 و و و فلسطین

 و و و افغانستان

 و و و سوريه

 و و و عراق
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کشورهای دارد و را  «جهانی پذيریرقابت گزارش»جايگاه نخست  86/5با امتیاز « سويس»کشور 

 .هستنددوم تا پنجم  هایدرجايگاه« آلمان»، و «هلند»، «سنگاپور»، «آمريکا»
 

 شاخص توسعة انسانی .7-11

با طرح اين ايده شکل گرفته که الزمۀ رشد و توسعه و دستیابی به رفاه، « شاخص توسعۀ انسانی»

شود، بلکه رشد استعدادها و توسعۀ انسانی نیز برای چنین تنها در درآمد باال، فناوری، و غیره خالصه نمی

ه زندگی، نجۀ امید بکشورهای جهان را در چهار س« شاخص توسعۀ انسانی»ناپذير است. پیشرفتی اجتناب

، و دهدامتیازی می هر کدامتحصیل کودکان، دورۀ آموزش، و سرانۀ درآمد ناخالص ملی ارزيابی و به 

منتشر  2016در سال « توسعۀ انسانی شاخص»ترين گزارش تازهشوند. بندی میکشورها بر اين پايه رتبه

 در دسترس است.« ايران در جهان: جايگاه علم، فناوری، و نوآوری 2016نمای »شده و در کتاب 
 

 شاخص سرمایة انسانی .7-12

شاخص سرمايۀ »را در  104ايران جايگاه ، 2017بر پايۀ گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 

 است. اين شاخص به ۹7/54ايران  امتیاز کلاند و کشور ارزيابی شده 130در اين گزارش دارد. « انسانی

 ذينفعان آن با هک است کار نیروی پويايی و آموزش پیچیدگی ثبت برای ابزاری به شدن تبديل دنبال

جۀ کشورهای جهان را در چهار سن« شاخص سرمايۀ انسانی» .بگیرند بهتری هایتصمیم بتوانند گوناگون

امتیاز و  12-7جدول دهد. در امتیازی می هر کدامکند و به ارزيابی می کارگیری، توسعه، و دانش فنیظرفیت، به

 است.آمده اين شاخص  هایسنجههر يک از رتبۀ ايران در 
 

 «سرمایة انسانی شاخص»گوناگون  هایسنجه. رتبه و امتیاز ایران در 12-7جدول 

 جهانیرتبة  امتیاز هاسنجه

 76 66.78 ظرفیت

 128 40.5 کارگیریبه

 54 67.03 توسعه

 101 45.58 دانش فنی

 

جايگاه امتیاز و  13-7جدول . در دارد میان کشورهای منطقهرا  14ايران رتبۀ بر پايۀ اين گزارش، 

 .آمده استکشورهای منطقه در اين شاخص هر يک از 
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 «انسانی سرمایة شاخص»جایگاه کشورهای منطقه در امتیاز و . 13-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه امتیاز کشورها

 18 1 71.75 قدس اشغالگر رژيم

 2۹ 2 69.78 قزاقستان

 45 3 65.48 عربی متحده امارات

 46 4 65.14 قرقیزستان

 47 5 64.98 بحرين

 4۹ 6 64.46 ارمنستان

 55 7 63.97 قطر

 57 8 63.79 تاجیکستان

 75 ۹ 60.33 ترکیه

 82 10 58.52 عربستان سعودی

 86 11 58.15 اردن

 ۹6 12 56.08 کويت

 ۹7 13 55.99 مصر

 104 14 54.97 ايران

 125 15 46.34 پاکستان

 130 16 35.48 يمن

 و و و آذربايجان

 و و و عمان

 و و و لبنان

 و و و گرجستان

 و و و ترکمنستان

 و و و فلسطین

 و و و ازبکستان

 و و و عراق

 و و و سوريه

 و و و افغانستان
 

کشورهای  را دارد و« شاخص سرمايۀ انسانی»جايگاه نخست  12/77با امتیاز  «نروژ»کشور 

 .هستنددوم تا پنجم  هایجايگاه در« دانمارک»، و «آمريکا»، «سويس»، «فنالند»
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 شاخص جهانی استعداد انسانی .7-13

ندی برتبهکشورهای جهان را بر پايۀ هفت سنجه ارزيابی و « شاخص جهانی استعداد انسانی»

گیری ظرفیت کشورها در پرورش استعداد منظور اندازهبه« شاخص جهانی استعداد انسانی»کند. می

نمای »منتشر شده و در کتاب  2015ترين گزارش اين شاخص در سال انسانی طراحی شده است. تازه

 در دسترس است.« : جايگاه علم، فناوری، و نوآوری ايران در جهان2015
 

 استعداد پذیریرقابت یجهان شاخص .7-14

جهان  ۹4جايگاه  درايران  2017در سال  «استعداد پذيریرقابت جهانی شاخص»بر پايۀ گزارش 

کسب ها،دولت برای علمی ابزاری شاخص . ايناست «استعداد پذيریرقابت جهانی شاخص»در 

 و جذب، توسعه، در آنها توان بر پايۀ را جهان کشورهای که است غیرانتفاعی هایسازمان و وکارها،

اين شاخص کشورهای جهان را در شش بعد گوناگون و بر پايۀ . کندمی بندیرتبه استعداد نگهداری

 «استعداد پذيریرقابت جهانی شاخص»کند. بر پايۀ اين گزارش، ايران در ارزيابی می متفاوتهای سنجه

های اين شاخص آمده رتبۀ ايران در هر يک از سنجهامتیاز و  14-7جدول است. در  گرفته 57/32امتیاز 

 است.

 

 «استعداد پذیریرقابت جهانی شاخص»های گوناگون رتبة ایران در سنجهامتیاز و . 14-7جدول 

 یرتبة جهان امتیاز هاسنجه

 107 18.76 توانمندسازی

 118 29.36 جذب

 95 42.38 رشد

 79 38.65 نگهداری

 78 30.72 کار نیروی و شغلی هایمهارت

 55 18.76 عمومی دانشی هایمهارت

 

را میان کشورهای منطقه  16 جايگاهايران  ،«استعداد پذيریرقابت جهانی شاخص»بر پايۀ گزارش 

 جايگاه هر يک از کشورهای منطقه در اين شاخص آمده است.امتیاز و  15-7جدول . در دارد
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  «استعداد پذیریرقابت جهانی شاخص». جایگاه کشورهای منطقه در 15-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه امتیاز کشورها

 17 1 68.88 عربی متحده امارات

 23 2 61.9 قطر

 24 3 61.79 قدس اشغالگر رژيم

 38 4 50.16 بحرين

 41 5 49.61 عربستان سعودی

 50 6 44.7 اردن

 51 7 44.44 قزاقستان

 56 8 43.93 عمان

 57 ۹ 43.63 آذربايجان

 60 10 41.91 لبنان

 65 11 40.85 کويت

 66 12 40.76 ارمنستان

 68 13 40.45 ترکیه

 72 14 38.89 گرجستان

 ۹3 15 33.2 قرقیزستان

 ۹4 16 32.57 ايران

 104 17 28.42 مصر

 10۹ 18 26.94 پاکستان

 11۹ 1۹ 16.1 يمن

 و و و تاجیکستان

 و و و ازبکستان

 و و و سوريه

 و و و ترکمنستان

 و و و عراق

 و و و افغانستان

 و و و فلسطین
 

هست  «استعداد پذيریرقابت جهانی شاخص»جايگاه نخست در  ۹/7۹با امتیاز « سويس»کشور 

 دوم تا پنجم هستند. هایجايگاهنیز در « سوئد»، و «نروژ»، «آمريکا» ،«سنگاپور»و کشورهای 
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 داخلی ناخالص تولید بندیرتبه .7-15

 ناخالص تولید»جهان را در شاخص  25بانک جهانی، ايران رتبۀ  2016بر پايۀ گزارش سال 

 انمیکشور در اين گزارش منتشر شده و ارزش تولید ناخالص داخلی ايران  217های . دادهدارد «داخلی

. ارددسوم را میان کشورهای منطقه  جايگاهايران بر پايۀ اين سیاهه، میلیون دالر است.  418۹77آنها 

 آمده است. 16-7جدول در  جايگاه آنها و کشورهای منطقهارزش تولید ناخالص داخلی 
 

 داخلی ناخالص بندی تولیدرتبة کشورهای منطقه در رتبهارزش و . 16-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه ارزش )به میلیون دالر( کشورها

 17 1 863712 ترکیه

 20 2 646438 عربستان سعودی

 25 3 418۹77 ايران

 30 4 348743 عربی متحده امارات

 31 5 3327۹1 مصر

 33 6 317745 قدس اشغالگر رژيم

 41 7 278۹13 پاکستان

 52 8 17148۹ عراق

 54 ۹ 152452 قطر

 55 10 137278 قزاقستان

 57 11 110876 کويت

 70 12 67220 ازبکستان

 71 13 662۹3 عمان

 7۹ 14 4۹5۹۹ لبنان

 87 15 38655 اردن

 8۹ 16 37848 آذربايجان

 ۹1 17 36180 ترکمنستان

 ۹4 18 3217۹ بحرين

 ۹8 1۹ 27318 يمن

 110 20 1۹46۹ افغانستان

 116 21 14378 گرجستان

 133 22 10572 ارمنستان
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 143 23 6۹52 تاجیکستان

 147 24 6551 قرقیزستان

 و و و سوريه

 و و و فلسطین
 

جايگاه نخست در میلیون دالر  18624475با تولید ناخالص داخلی به ارزش « آمريکا»کشور 

 .هستنددوم تا پنجم  هایجايگاهانگلستان در »، و «آلمان»، «ژاپن»، «چین»کشورهای جهان است و 
 

 صادرات مبتنی بر فناوری پیشرفته .7-16

 عرصه در قبار ديگر از گرفتن پیشی در و بوده مؤثر کشورها صنعت رشد در پیشرفته فناوری

 حصوالتم صادرات و تولید در که هايیفناوری بندیتقسیم میان در. دارد کلیدی نقشی جهانی تجارت

 از پیشرفته یفناور با صنايع ،(پیشرفته فناوری متوسط، فناوری ساده، فناوری) است نظرمد ایکارخانه

بانک جهانی برای پايش جايگاه کشورها در خلق و صادرات اين  .است برخوردار ایويژه جايگاه

ش اين ترين گزاررا طراحی کرده است. تازه« صادرات مبتنی بر فناوری پیشرفته»ها شاخص فناوری

: جايگاه علم، فناوری، و نوآوری ايران در 2015نمای »منتشر شده و در کتاب  2011شاخص در سال 

 س است.در دستر« جهان
 

 کارآفرینی جهانی شاخص .7-17

جهان  85جايگاه  درايران  ،2017در سال  «مؤسسۀ جهانی کارآفرينی و توسعه»بر پايۀ گزارش 

 هک است آن «کارآفرينی جهانی شاخص» . منطقجای گرفته است «کارآفرينی جهانی شاخص»در 

 وسیستماک توانبخشی برای کلیدی اطالعات و است اقتصادی توسعۀ در حیاتی عاملی کارآفرينی

اين شاخص کشورهای جهان را در سه بعد . کندمی فراهم گذارانسیاست برای کشورها کارآفرينی

 «نیکارآفري جهانی شاخص»ايران در  ،کند. بر پايۀ اين گزارشسنجه ارزيابی می 14گوناگون و بر پايۀ 

های اين شاخص امتیاز ايران در هر يک از سنجه 3-7 نموداردست آورده است. در  را به 1/22امتیاز 

 آمده است.
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 «کارآفرینی جهانی شاخص»های گوناگون . امتیاز ایران در سنجه3-7 نمودار

 

-7جدول . در جای گرفته استمیان کشورهای منطقه  16 در جايگاه، ايران بر پايۀ اين گزارش

 امتیاز آنها در اين شاخص آمده است. 4-7 نمودارجايگاه هر يک از کشورهای منطقه و در  17
 

  «کارآفرینی جهانی شاخص». جایگاه کشورهای منطقه در 17-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه کشورها

 17 1 قدس اشغالگر رژيم

 1۹ 2 عربی متحده امارات

 21 3 قطر

 30 4 عربستان سعودی

 34 5 بحرين

 36 6 ترکیه

 37 7 عمان

 3۹ 8 کويت

 56 ۹ اردن

 57 10 آذربايجان

 62 11 قزاقستان
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 63 12 لبنان

 77 13 گرجستان

 81 14 مصر

 84 15 ارمنستان

 85 16 ايران

 ۹2 17 قرقیزستان

 ۹5 18 تاجیکستان

 122 1۹ پاکستان

 و و يمن

 و و ازبکستان

 و و سوريه

 و و ترکمنستان

 و و عراق

 و و افغانستان

 و و فلسطین
 

 
 «کارآفرینی جهانی شاخص». امتیاز کشورهای منطقه در 4-7 نمودار

 

 جای گرفته «کارآفرينی جهانی شاخص» جهانی نخستجايگاه در  4/83با امتیاز « آمريکا»کشور 

 جمهای دوم تا پننیز به ترتیب در رتبه« دانمارک»و ، «سوئد»، «کانادا»، «سوئیس»کشورهای  است و

 هستند. جهان
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 کار و کسب انجام آسانی شاخص .7-18

 رایبهای مناسب زيرساخت تهیۀ از نظرارزيابی کشورها  تازۀهای کسب و کار از شاخص فضای

 نامی با ، شاخصکنونیقرن  ويژۀ. بانک جهانی، بر پايۀ نیازهای رودشبرد علم و فناوری به شمار میپی

ازد. بر پرددر کشورها می امرکه به بررسی اين  است طراحی کرده« شاخص آسانی انجام کسب و کار»

انجام کسب  شاخص آسانی»در  جهان 124جايگاه  در، ايران 2017پايۀ گزارش بانک جهانی در سال 

حوزه، از  10کشورهای جهان را در « شاخص آسانی انجام کسب و کار. »جای گرفته است« و کار

 18-7دول جکند. در بندی میاندازی کسب و کار گرفته تا بازپرداخت ديون، ارزيابی و آنها را رتبهراه

 .آمده استهای اين شاخص سنجههر يک از رتبۀ جهانی کشور در 
 

 «کار و کسب انجام آسانی شاخص»های گوناگون . رتبة ایران در سنجه18-7جدول 

 ایران در جهانرتبة  هاسنجه

 ۹7 کار و کسب اندازیراه

 25 اندازیراه یمجوزها دريافت

 ۹۹ برق نیروی به دسترسی

 87 مالکیت ثبت

 ۹0 اعتبار دريافت

 170 خرد گذارانسرمايه از حمايت

 150 مالیات پرداخت

 166 فرامرزی تجارت

 80 قراردادها اجرای

 160 ديون پرداخت حل توانايی
 

هر يک از جايگاه  1۹-7جدول در  جای دارد. منطقه 17رتبۀ در ، ايران اين گزارشبر پايۀ 

 .آمده استکشورهای منطقه در اين شاخص 
 

 «کار و کسب انجام آسانی شاخص». جایگاه کشورهای منطقه در 19-7جدول 

 در جهانرتبه  رتبه در منطقه کشورها

 ۹ 1 گرجستان

 21 2 عربی متحده امارات

 36 3 قزاقستان
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 47 4 ارمنستان

 54 5 قدس اشغالگر رژيم

 57 6 آذربايجان

 60 7 ترکیه

 66 8 بحرين

 71 ۹ عمان

 74 10 ازبکستان

 77 11 قرقیزستان

 83 12 قطر

 ۹2 13 عربستان سعودی

 ۹6 14 کويت

 103 15 اردن

 123 16 تاجیکستان

 124 17 ايران

 128 18 مصر

 133 1۹ لبنان

 147 20 پاکستان

 168 21 عراق

 174 22 سوريه

 183 23 افغانستان

 186 24 يمن

 و و ترکمنستان

 و و فلسطین
 

 2017جهان در سال  «کار و کسب انجام آسانی شاخص»جايگاه نخست در « نیوزيلند»کشور 

نیز به ترتیب در  «کنگهنگ» ، و«کره جنوبی»، «دانمارک»، «سنگاپور»کشورهای جای دارد و 

 .هستنددوم تا پنجم  هایجايگاه
 

 شاخص آزادی اقتصادی .7-19

های رفتدنبال آن بسیاری از پیشگذاری، و بهنیاز افزايش سرمايهاصالح محیط کسب و کار پیش

طراحی  «شاخص آزادی اقتصادی» نامابزاری با « فريزر»و مؤسسه « هريتیج»ديگر است؛ از اين رو، بنیاد 
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ين شاخص، ايران ا 2017پردازد. بر پايۀ گزارش سال اقتصاد آزاد در کشورها می سنجشکه به  اندکرده

کشورهای جهان را در چهار حوزه « شاخص آزادی اقتصادی. »استجهان  155جايگاه  در 5/50با امتیاز 

های گوناگون ايران در سنجه امتیاز 20-7جدول کند. در میبندی سنجه ارزيابی و رتبه 12و بر پايۀ 

 .آمده است« شاخص آزادی اقتصادی»
 

 «اقتصادی آزادی شاخص» گوناگون هایسنجه در ایران امتیاز. 20-7جدول 

 امتیاز هاسنجه

 32.4 مالکیت حقوق

 29.6 صداقت دولت

 36 کارآمدی قضايی

 92.7 دولت هزينۀ

 81.1 بار مالیاتی

 94.9 سالمت مالی

 64.8 کار و کسب آزادی

 54.5 کار نیروی آزادی

 55.5 پولی آزادی

 54.5 تجارت آزادی

 0 گذاریسرمايه آزادی

 10 مالی بازارهای آزادی

 

جدول . در دارد میان کشورهای منطقهرا  20ايران رتبۀ  ،«آزادی اقتصادیشاخص »بر پايۀ گزارش 

 کشورهای منطقه در اين شاخص گزارش شده است.هر يک از جايگاه امتیاز و  7-21
 

 «اقتصادی آزادی شاخص»جایگاه کشورهای منطقه در امتیاز و . 21-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه امتیاز کشورها

 8 1 76.9 عربی متحده امارات

 13 2 76 گرجستان

 2۹ 3 73.1 قطر

 33 4 70.3 ارمنستان

 36 5 69.7 قدس اشغالگر رژيم

 42 6 69 قزاقستان
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 44 7 68.5 بحرين

 53 8 66.7 اردن

 60 ۹ 65.2 ترکیه

 61 10 65.1 کويت

 64 11 64.4 عربستان سعودی

 68 12 63.6 آذربايجان

 82 13 62.1 عمان

 8۹ 14 61.1 قرقیزستان

 10۹ 15 58.2 تاجیکستان

 137 16 53.3 لبنان

 141 17 52.8 پاکستان

 144 18 52.6 مصر

 148 1۹ 52.3 ازبکستان

 155 20 50.5 ايران

 163 21 48.9 افغانستان

 170 22 47.4 ترکمنستان

 و و و عراق

 و و و سوريه

 و و و يمن

 و و و فلسطین
 

در جهان است و  «آزادی اقتصادی شاخص»جايگاه نخست در  8/8۹با امتیاز « کنگهنگ»

 .هستنددوم تا پنجم  هایدر جايگاه« استرالیا»، و «سويس»، «نیوزيلند»، «سنگاپور»کشورهای 
 

 بنیانشاخص اقتصاد دانش .7-20

 ،نهادی و اقتصادی رژيم حوزۀ چهار در را جهان کشورهای وضعیت بنیانشاخص اقتصاد دانش

 به نسبت آنها رتبۀ و و پايش نوآوری نظام و ارتباطاتی، و اطالعاتی هایزيرساخت مهارت، و آموزش

منتشر شده و  2012بنیان در سال دانش اقتصاد ترين گزارش شاخصتازه .کندمی مشخص را همديگر

 در دسترس است.« ايران در جهان : جايگاه علم، فناوری، و نوآوری2015نمای »در کتاب 
 



 اـنم

«149» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 
 
 

 صنعت رقابتی عملکرد شاخص .7-21

 دۀافزو ارزش کشورهای جهان را بر پايۀ شش سنجۀ سرانۀ« شاخص عملکرد رقابتی صنعت»

 ارزش سرانۀ رد کشور هر صادرات، نقش شدن، کیفیت صنعتی صنعتی، تراکم صادرات صنعتی، سرانۀ

ترين ازهتکند. بندی میجهان ارزيابی و رتبه صنعتی تجارت در کشور هر جهان، و نقش صنعت افزودۀ

: جايگاه 2016نمای »منتشر شده و در کتاب  2013در سال  «شاخص عملکرد رقابتی صنعت»گزارش 

 در دسترس است.« علم، فناوری، و نوآوری ايران در جهان

 

 ارتباطات و اطالعات فناوری توسعة شاخص .7-22

شاخص توسعۀ فناوری »، ايران در 2017در سال « اتحاديۀ جهانی مخابرات» بر پايۀ گزارش

اند. بندی شدهکشور ارزيابی و رتبه 176. در اين گزارش داردجهان را  81جايگاه « اطالعات و ارتباطات

است. اين شاخص  58/5، امتیاز کل ايران در اين شاخص «اتحاديۀ جهانی مخابرات»بر پايۀ ارزيابی 

سنجه است که برای پايش و مقايسۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورها بکار  11از  ایآمیزه

« شاخص توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات»سنجۀ  11امتیازهای ايران در  22-7جدول رود. در می

 است. آمده
 

 «ارتباطات و اطالعات فناوری توسعة شاخص» گوناگون هایسنجه در ایران . امتیاز22-7جدول 

 امتیاز هاسنجه امتیاز ابعاد

 6.74 دسترسی

 38.3 ثابت تلفن مشترکین

 100.07 همراه تلفن مشترکین

 15237.53 جهانی باند پهنای

 61.39 رايانه دارای خانوارهای

 62.21 تاينترن به دسترسی دارای خانوارهای

 3.54 استفاده

 53.23 اينترنت کاربران

 11.58 ثابت باندپهن مشترکین

 33.77 همراه باندپهن مشترکین

 7.32 

 8.8 میانگین دورۀ آموزش در مدرسه

 89.17 تاندبیرس تا ابتدايی دورۀ در نام ثبت

 71.88 دانشگاهی هایدوره در نام ثبت



 اـنم

«150» 

 

  علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهانجایگاه  

 

 

 

را میان کشورهای  15 جايگاه، ايران 2017در سال « اتحاديۀ جهانی مخابرات»بر پايۀ گزارش 

 آمده است. در اين شاخصجايگاه هر يک از کشورهای منطقه امتیاز و  23-7جدول . در داردمنطقه 
 

 «ارتباطات و اطالعات فناوری توسعة شاخص» جهانی جایگاه کشورهای منطقه در گزارشامتیاز و . 23-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه امتیاز  کشورها

 23 1 7.88  قدس اشغالگر رژيم

 31 2 7.6  بحرين

 3۹ 3 7.21  قطر

 40 4 7.21  عربی متحده امارات

 52 5 6.79  قزاقستان

 54 6 6.67  عربستان سعودی

 62 7 6.43  عمان

 64 8 6.3  لبنان

 65 ۹ 6.2  آذربايجان

 67 10 6.08  ترکیه

 70 11 6  اردن

 71 12 5.98  کويت

 74 13 5.79  گرجستان

 75 14 5.76  ارمنستان

 81 15 5.58  ايران

 ۹5 16 4.9  ازبکستان

 103 17 4.63  مصر

 10۹ 18 4.37  قرقیزستان

 123 1۹ 3.55  فلسطین

 126 20 3.34  سوريه

 148 21 2.42  پاکستان

 15۹ 22 1.95  افغانستان

 و و و  يمن

 و و و  ترکمنستان

 و و و  تاجیکستان

 و و و  عراق



 اـنم

«151» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 
 
 

 

 توسووعۀ شوواخص» جهان را در جايگاه نخسووت ۹8/8با امتیاز « ايسوولند»، 2017در ويرايش سووال 

ستان »، و «دانمارک» ،«سوئد »، «کره جنوبی» دارد و« ارتباطات و اطالعات فناوری  هایجايگاهدر « انگل

 دوم تا پنجم هستند.

 توسعة دولت الکترونیک شاخص .7-23

، ايران توانسته است جايگاه 2017در سال  «ملل متحد سازمان اقتصادی گروه امور»بر پايۀ گزارش 

 «شاخص توسعۀ دولت الکترونیک»به دست آورد.  «شاخص توسعۀ دولت الکترونیک»جهان را در  106

 هایفناوری از برداریبهره برای کشورها توان و میل ارزيابی برای گوناگون هایسنجه از ایآمیزه

 ازمانس اقتصادی گروه امور» .است جامعه يک به عمومی خدمات ارائۀ راستای در ارتباطی و اطالعاتی

 شاخص توسعۀ دولت»ترين گزارش تازهکند. بار منتشر میاين شاخص را هر دو سال يک «ملل متحد

: جايگاه علم، فناوری، و نوآوری ايران 2016نمای »منتشر شده و در کتاب  2016در سال  «الکترونیک

 در دسترس است.« در جهان

 (نفر 100 هر در) ثابت باندپهن کاربران .7-24

در  (اواف) های اطالعاتی و ارتباطیپیشرفت فناوریهای بانک جهانی برای ارزيابی از شاخص

باند ثابت است. هدف اين شاخص آگاهی از دسترسی پرسرعت کاربران کشورها، شاخص کاربران پهن

در شاخص را  86جايگاه بانک جهانی، ايران  2016به اينترنت عمومی است. بر پايۀ گزارش سال 

سبت ه ندهد کهای بانک جهانی نشان می. ارزيابیداردکشورهای جهان  میان «ثابت باندپهن کاربران»

میان کشورهای را  10 جايگاه، ايران بر پايۀ اين گزارشدرصد است.  58/11باند ثابت ايران کاربران پهن

کشورهای هر يک از جايگاه باند و نسبت کاربران پهن 24-7جدول . در دارددر اين شاخص  منطقه

 .آمده است در اين شاخصمنطقه 
 

 «ثابت باندپهن کاربران» جایگاه کشورهای منطقه در شاخصو  نسبت کاربران. 24-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه نسبت کاربران کشورها

 42 1 28.13 قدس اشغالگر رژيم

 46 2 25.62 لبنان

 65 3 18.58 آذربايجان
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 71 4 16.82 بحرين

 75 5 15.81 گرجستان

 77 6 13.68 قزاقستان

 78 7 13.55 ترکیه

 7۹ 8 13.30 عربی متحده امارات

 86 ۹ 11.58 ايران

 87 10 10.81 عربستان سعودی

 88 11 10.77 قطر

 ۹0 12 10.13 ارمنستان

 ۹7 13 9.13 ازبکستان

 10۹ 14 6.19 عمان

 112 15 5.84 اردن

 115 16 5.20 مصر

 117 17 4.08 قرقیزستان

 118 18 4.01 سوريه

 131 1۹ 2.76 کويت

 138 20 1.65 يمن

 144 21 0.86 پاکستان

 178 22 0.07 ترکمنستان

 17۹ 23 0.07 تاجیکستان

 18۹ 24 0.03 افغانستان

 و و  عراق

 و و  فلسطین
 

باند ثابت درصد کاربران پهن 86/55با « طارقجبل»، 2016بر پايۀ گزارش بانک جهانی در سال 

ا دوم ت هایجايگاه در «اشتاينلیختن»و ، «دانمارک»، «سوئیس»، «موناکو» است وجايگاه نخست در 

 .هستندپنجم 
 

 (نفر 100 هردر ) همراه تلفن نمشترکا .7-25

در  (اواف) های اطالعاتی و ارتباطیپیشرفت فناوریهای بانک جهانی برای ارزيابی از شاخص

 اریبردبهرهاست. هدف اين شاخص آگاهی از دسترسی و «  همراه تلفن نمشترکا»کشورها، شاخص 
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 تلفن نمشترکا»بانک جهانی، ايران در شاخص  2016 سال کاربران از تلفن همراه است. بر پايۀ گزارش

دهد که نسبت های بانک جهانی نشان میاست. ارزيابی کشورهای جهان میان 121جايگاه در  «همراه

در شاخص ، ايران بر پايۀ گزارش بانک جهانیدرصد است.  07/100همراه ايران  تلفن نامشترک

درصد مشترکان و  25-7جدول . در است کشورهای منطقهمیان  17 در جايگاه« مشتراکن تلفن همراه»

 .آمده است در اين شاخصکشورهای منطقه هر يک از جايگاه 
 

 «همراه تلفن نمشترکا» جایگاه کشورهای منطقه در شاخصدرصد مشترکان و . 25-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه درصد مشترکان کشورها

 4 1 216.93 بحرين

 5 2 204.02 عربی متحده امارات

 6 3 196.31 اردن

 16 4 159.22 عمان

 1۹ 5 157.67 ترکمنستان

 20 6 157.60 عربستان سعودی

 23 7 149.99 قزاقستان

 28 8 147.10 قطر

 30 ۹ 146.55 کويت

 47 10 131.67 قدس اشغالگر رژيم

 48 11 131.38 قرقیزستان

 52 12 129.09 گرجستان

 88 13 114.78 ارمنستان

 ۹2 14 113.70 مصر

 10۹ 15 106.68 تاجیکستان

 112 16 106.28 آذربايجان

 121 17 100.07 ايران

 126 18 96.87 ترکیه

 127 1۹ 96.37 لبنان

 14۹ 20 82.18 عراق

 155 21 77.33 ازبکستان

 164 22 71.39 پاکستان
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 172 23 67.17 يمن

 175 24 66.00 افغانستان

 184 25 54.23 سوريه

 و و و فلسطین
 

در همراه  تلفن نادرصد مشترک 332با « ماکائو» 2016در سال  ،بر پايۀ گزارش بانک جهانی

 هایدر جايگاه« امارات متحده عربی»و ، «بحرين»، «مالديو»، «کنگهنگ» جهان است وجايگاه نخست 

 .هستندپنجم دوم تا 
 

 اینترنت کاربران .7-26

با کمک  دبرنبهره میکه به اينترنت دسترسی دارند و از آن را کل کاربرانی  شماربانک جهانی 

بانک جهانی، ايران در  2016. بر پايۀ گزارش سال کندمیگیری اندازه« کاربران اينترنت»شاخص 

های بانک جهانی است. ارزيابی کشورهای جهان میان 103جايگاه در  «اينترنت کاربران»شاخص 

 ،بر پايۀ گزارش بانک جهانیدرصد است.  23/53دهندۀ آن است که نسبت کاربران اينترنت ايران نشان

نسبت  26-7جدول . در دارد میان کشورهای منطقهرا  14 جايگاه «کاربران اينترنت»شاخص  در ايران

 .آمده است در اين شاخصکشورهای منطقه هر يک از جايگاه کاربران اينترنت و 
 

 «اینترنت کاربران» شاخصجایگاه کشورهای منطقه در درصد کاربران اینترنت و . 26-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه درصد کاربران کشورها

 4 1 98.00 بحرين

 13 2 94.29 قطر

 18 3 90.60 عربی متحده امارات

 3۹ 4 79.78 قدس اشغالگر رژيم

 44 5 78.37 کويت

 45 6 78.20 آذربايجان

 4۹ 7 76.80 قزاقستان

 53 8 76.11 لبنان

 58 ۹ 73.75 عربستان سعودی

 6۹ 10 69.82 عمان
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 80 11 62.30 اردن

 81 12 62.00 ارمنستان

 ۹3 13 58.35 ترکیه

 103 14 53.23 ايران

 10۹ 15 50.00 گرجستان

 113 16 46.79 ازبکستان

 127 17 39.21 مصر

 132 18 34.50 قرقیزستان

 135 1۹ 31.87 سوريه

 156 20 24.58 يمن

 164 21 21.23 عراق

 165 22 20.47 تاجیکستان

 172 23 17.99 ترکمنستان

 174 24 15.51 پاکستان

 187 25 10.60 افغانستان

 و و و فلسطین
 

در اينترنت  درصد کاربران 24/۹8با « ايسلند»، کشور 2016بر پايۀ گزارش بانک جهانی در سال 

نجم دوم تا پهای در جايگاه« اندورا»، و «بحرين»، «برمودا»، «اشتاينلیختن» است وجايگاه نخست جهان 

 .هستند

 ایشاخص آمادگی شبکه .7-27

کشورهای جهان را بر پايۀ هفت سنجۀ کمی، جهت بررسی گرايش « ایشاخص آمادگی شبکه»

ين امجمع جهانی اقتصاد کند. بندی میهای فاوا، ارزيابی و رتبهبرداری از فرصتکشورها برای بهره

منتشر  2016 در سال« ایشاخص آمادگی شبکه»ترين گزارش تازهکند. شاخص را پشتیبانی و منتشر می

 در دسترس است.« : جايگاه علم، فناوری، و نوآوری ايران در جهان2016نمای »شده و در کتاب 

 جهان هایملت باسوادترین .7-28

، ايران در فهرست 2016در سال « دانشگاه ايالتی مرکزی کانکتیکوت»بر پايۀ گزارش 

 بر نه ار کشورها «جهان هایملت باسوادترين» قرار نگرفته است. شاخص «جهان هایملت باسوادترين»
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 بندیرتبه سواد نپشتیبا منابع و مردم انۀباسواد رفتارهای به توجه با بلکه نوشتن و خواندن توانايی پايۀ

ی ها، نظام آموزشها، روزنامهاين شاخص کشورهای جهان را در پنج زمینۀ گوناگون )کتابخانه. کندمی

ملت  61 سیاهۀو ارزيابی  سنجه 15و ورودی، نظام آموزشی و خروجی، و دسترسی به رايانه( و بر پايۀ 

 اخص است.پشتیبان و ناشر اين ش «دانشگاه ايالتی مرکزی کانکتیکوت»کند. باسواد جهان را منتشر می

: 2016نمای »منتشر شده و در کتاب  2016در سال « جهان هایملت باسوادترين»ترين گزارش تازه

 در دسترس است.« جايگاه علم، فناوری، و نوآوری ايران در جهان
 

 «تنک تینک» جهانی شاخص .7-29

 جهانی شاخص»جهان در  20جايگاه  در، ايران 2017در سال  «دانشگاه پنسیلوانیا»بر پايۀ گزارش 

 پشتیبان پژوهشگر، 2000 به نزديک نگرش پیمايش نتیجۀ «تنک تینک» . شاخصاست «تنک تینک

 چهار شاخص بر پايۀ را جهان کشورهای که است نگارروزنامه و گذار،سیاست خصوصی، و دولتی

داشته « تینک تنک» 64بر پايۀ اين گزارش، ايران . کندمی بندیرتبه )منابع، استفاده، خروجی، و تأثیر(

 است.

میان ا ر جايگاه دوم« تینک تنک»شمار  از نظر، ايران «دانشگاه پنسیلوانیا»بر پايۀ گزارش 

کشورهای منطقه در هر يک از جايگاه ها و شمار تینک تنک 27-7جدول . در دارد کشورهای منطقه

 .آمده استاين شاخص 
 

  «تنک تینک جهانی شاخص»جایگاه کشورهای منطقه در ها و تنک شمار تینک. 27-7جدول 

 رتبه در منطقه هاشمار تینک تنک کشورها

 1 67 قدس اشغالگر رژيم

 2 64 ايران

 3 46 ترکیه

 4 3۹ مصر

 5 34 فلسطین

 6 30 عراق

 7 28 قزاقستان

 8و  ۹ 27 لبنان

 8و  ۹ 27 قرقیزستان



 اـنم

«157» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 
 
 

 10و  12 26 يمن

 10و  12 26 اردن

 10و  12 26 گرجستان

 13 25 پاکستان

 14 22 افغانستان

 15 17 ارمنستان

 16و  17 15 کويت

 16و  17 15 آذربايجان

 18 14 قطر

 1۹و  20 12 ازبکستان

 1۹و  20 12 بحرين

 21 10 سوريه

 22 ۹ عربی متحده امارات

 23 8 عربستان سعودی

 24 7 تاجیکستان

 25 3 عمان

 - - ترکمنستان
 

، «چین» دارد ورا  «تنک تینک جهانی شاخص»جايگاه نخست « تینک تنک» 1872با « آمريکا»

 .هستنددوم تا پنجم  هایدر جايگاه« آلمان»، و «هند»، «انگلستان»
 

 عالی آموزش ملی هاینظام بندیرتبه: 21یو .7-30

 هاینظام بندیرتبه»جهان در  48جايگاه  در، ايران 2017در سال  «دانشگاه ملبورن»بر پايۀ گزارش 

راگیر ف ارزيابی بهکه  است نظامی تنها «عالی آموزش ملی هاینظام بندیرتبه». است «عالی آموزش ملی

منابع، محیط، ارتباط، و خروجی چهار معیاری هستند  .پردازدمی جهان سراسر در عالی آموزش هاینظام

در  ، ايرانبر پايۀ اين گزارش شوند.می به کار گرفتهبندی ها در اين نظام رتبهکه برای ارزيابی مؤسسه

رتبۀ ايران در امتیاز و  28-7جدول است. در  گرفتهرا  3۹ امتیاز «عالی آموزش ملی هاینظام بندیرتبه»

 .آمده استهای اين شاخص سنجههر يک از 

  



 اـنم

«158» 

 

  علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهانجایگاه  

 

 

 «عالی آموزش ملی هاینظام بندیرتبه»های گوناگون رتبة ایران در سنجهامتیاز و . 28-7جدول 

 یرتبة جهان امتیاز هاسنجه

 47 34 منابع

 41 6۹ محیط

 50 23 ارتباط

 40 27 خروجی
 

 گاهدر جاي «عالی آموزش ملی هاینظام بندیرتبه»در ، ايران «دانشگاه ملبورن»بر پايۀ گزارش 

کشورهای منطقه در اين هر يک از جايگاه امتیاز و  2۹-7جدول است. در  میان کشورهای منطقه چهارم

 .است گزارش شدهشاخص 
 

  «عالی آموزش ملی هاینظام بندیرتبه»جایگاه کشورهای منطقه در امتیاز و . 29-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه امتیاز کشورها

 16 1 6۹ قدس اشغالگر رژيم

 25 2 57 عربستان سعودی

 40 3 44 ترکیه

 47 4 3۹ ايران

 و و و عربی متحده امارات

 و و و قطر

 و و و کويت

 و و و قزاقستان

 و و و گرجستان

 و و و ارمنستان

 و و و اردن

 و و و آذربايجان

 و و و لبنان

 و و و قرقیزستان

 و و و مصر

 و و و پاکستان

 و و و عمان

 و و و بحرين

 و و و تاجیکستان



 اـنم

«159» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 
 
 

 و و و يمن

 و و و ازبکستان

 و و و سوريه

 و و و ترکمنستان

 و و و عراق

 و و و افغانستان

 و و و فلسطین
 

 آموزش ملی هاینظام بندیرتبه»جهان در جايگاه نخست در  00/100با امتیاز « آمريکا»کشور 

 .دوم تا پنجم هستند هایدر جايگاه« سوئد»، و «دانمارک»، «انگلستان»، «سويس» است و «عالی

 

 مالکیت حقوق جهانی شاخص .7-31

شاخص »جهان در  ۹۹جايگاه  در، ايران 2017در سال  «اتحاديۀ حقوق مالکیت»بر پايۀ گزارش 

 قوقاهمیت ح که است کیفی پژوهشی «حقوق مالکیتشاخص جهانی ». است «جهانی حقوق مالکیت

هانی شاخص ج»کند. بر پايۀ اين گزارش، ايران در می گیریاندازه را معنوی و مادی شکل به مالکیت

های سنجههر يک از رتبۀ ايران در امتیاز و  30-7جدول است. در  گرفتهرا  521/4امتیاز  «حقوق مالکیت

 .آمده استاين شاخص 

  

 «مالکیت حقوق جهانی شاخص»های گوناگون . امتیاز و رتبة ایران در سنجه30-7جدول 

 یرتبة جهان امتیاز هاسنجه

 102 3.608 سیاسی و قضايی/ حقوقی فضای

 80 5.77 مادی مالکیت حقوق

 103 4.186 معنوی مالکیت حقوق

 

است. در  میان کشورهای منطقه 11 در جايگاه، ايران «اتحاديۀ حقوق مالکیت»بر پايۀ گزارش 

 گزارش «شاخص جهانی حقوق مالکیت»کشورهای منطقه در هر يک از جايگاه امتیاز و  31-7جدول 

 .است شده
 



 اـنم

«160» 

 

  علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهانجایگاه  

 

 

  «مالکیت حقوق جهانی شاخص»جایگاه کشورهای منطقه در امتیاز و . 31-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه امتیاز کشورها

 21 1 7.483 عربی متحده امارات

 22 2 7.348 قطر

 27 3 6.974 قدس اشغالگر رژيم

 3۹ 4 6.28 عمان

 40 5 6.266 اردن

 42 6 6.157 بحرين

 43 7 6.133 عربستان سعودی

 61 8 5.38 کويت

 78 ۹ 4.925 ترکیه

 88 10 4.707 گرجستان

 ۹۹ 11 4.521 ايران

 101 12 4.433 مصر

 102 13 4.432 قزاقستان

 103 14 4.331 لبنان

 107 15 4.126 ارمنستان

 115 16 3.946 آذربايجان

 121 17 3.474 پاکستان

 127 18 2.728 يمن

 و و و قرقیزستان

 و و و تاجیکستان

 و و و ازبکستان

 و و و سوريه

 و و و ترکمنستان

 و و و عراق

 و و و افغانستان

 و و و فلسطین
 

 «مالکیت حقوق جهانی شاخص» جهان در جايگاه نخستدر  633/8با امتیاز  «نیوزيلند»کشور  

 .هستنددوم تا پنجم  هایجايگاهدر « نروژ»، و «سويس»، «سوئد»، «فنالند» است و
 



 اـنم

«161» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 
 
 

 ریاضی جهانی المپیاد بندیرتبه .7-32

 بندیرتبه»جهان در  پنجمجايگاه  در، ايران 2017در سال  «رياضیالمپیاد جهانی »بر پايۀ گزارش 

کشورهای جهان را بر پايۀ شمار  «رياضی جهانی المپیاد بندیرتبه». است «رياضی جهانی المپیاد

. بر پايۀ اين گزارش، ايران شش نماينده در سنجدگیرند میمیهايی که در المپیاد جهانی رياضی مدال

 دست بهمدال برنز  يکو  ،سه مدال نقرهدو مدال طال، رفته همداشته و روی «رياضی جهانی المپیاد»

های ايران، رتبۀ آنها در جهان، و رنگ مدالی که در اين المپیاد نماينده نام 32-7جدول است. در  آورده

 اند آمده است.دست آوردهبه

  

 «المپیاد جهانی ریاضی»جهان، و رنگ مدالشان در های ایران، رتبة آنها در . نماینده32-7جدول 

Contestant World Rank Award 

Amirmojtaba Sabour 1 Gold medal 

Aryo Lotfi Jandaghi 36 Gold medal 

Seyed Mohammadsadegh Mahdavi Tikdari 49 Silver medal 

Taha Miran Zadeh 82 Silver medal 

Farhood Rostamkhani 115 Silver medal 

Soroush Taslimi 139 Bronze medal 

 

ست. در ا میان کشورهای منطقه نخست در جايگاه، ايران «المپیاد جهانی رياضی»بر پايۀ گزارش 

 .آمده استکشورهای منطقه در اين شاخص هر يک از جايگاه  33-7جدول 
  

  «ریاضی جهانی المپیاد بندیرتبه». جایگاه کشورهای منطقه در 33-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه کشورها

 5 1 ايران

 12 2 گرجستان

 25 3 قزاقستان

 32 4 قدس اشغالگر رژيم

 35 5 ترکیه

 3۹ 6 عربستان سعودی

 41 7 ارمنستان

 42 8 آذربايجان



 اـنم

«162» 

 

  علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهانجایگاه  

 

 

 44 ۹ تاجیکستان

 48 10 ترکمنستان

 56 11 سوريه

 67 12 قرقیزستان

 74 13 ازبکستان

 81 14 پاکستان

 102 15 عراق

 110 16 مصر

 و و قطر

 و و عربی متحده امارات

 و و عمان

 و و اردن

 و و بحرين

 و و لبنان

 و و يمن

 و و کويت

 و و افغانستان

 و و فلسطین

 

 انیجه المپیاد بندیرتبه» جهان در جايگاه نخستدر با شش مدال طال « کرۀ جنوبی»کشور 

 .هستنددوم تا پنجم  هایدر جايگاه« ايران»و  ،«آمريکا» ،«ويتنام»، «چین» است و «رياضی
 

 کامپیوتر المپیاد جهانی بندیرتبه .7-33

جايگاه چهارم جهان در  در، ايران 2017در سال  «المپیاد جهانی کامپیوتر»بر پايۀ گزارش 

های جهان را بر پايۀ کشور «کامپیوتر جهانی المپیاد بندیرتبه». است «کامپیوتر جهانی المپیاد بندیرتبه»

و تیم و د. بر پايۀ اين گزارش، ايران سنجدگیرند میمیهايی که در المپیاد جهانی کامپیوتر شمار مدال

سمی، و رمدال نقره  سه ،مدال طال يکرفته همداشته و روی «کامپیوتر جهانی المپیاد»نماينده در هشت 



 اـنم

«163» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 
 
 

های ايران، رتبۀ آنها در نماينده نام 34-7جدول ر است. د دست آورده بهچهار مدال نقره غیررسمی 

 اند آمده است.دست آورده بهجهان، و رنگ مدالی که در اين المپیاد 

  

 «المپیاد جهانی کامپیوتر»جهان، و رنگ مدالشان در های ایران، رتبة آنها در . نماینده34-7جدول 

Contestant World Rank Award 

Seyed Mohammad Hossein Nematollahi 18 Gold medal 

Arash Mahmoudian Bidgoli 30 Silver medal 

Mohammad Saneian 49 Silver medal 

Hamidreza Hedayati 52 Silver medal 

Ali Ahmadi - Silver medal (Unofficial) 

Amir Azarmehr - Silver medal (Unofficial) 

Iman Gholami - Silver medal (Unofficial) 

Ali Shafiee - Silver medal (Unofficial) 

 

 «امپیوترک جهانی المپیاد بندیرتبه»جايگاه نخست در با سه مدال طال و يک نقره « ژاپن»کشور 

 .هستندپنجم  تا دوم هایدر جايگاه« تايوان»و ، «ايران»، «روسیه»، «چین» است و
 

 فیزیک المپیاد جهانی بندیرتبه .7-34

 بندیرتبه»جهان در  11جايگاه در ، ايران 2017در سال  «المپیاد جهانی فیزيک»بر پايۀ گزارش 

 کشورهای جهان را بر پايۀ شمار «فیزيک جهانی المپیاد بندیرتبه». است «فیزيک جهانی المپیاد

 . بر پايۀ اين گزارش، ايران پنج نماينده درسنجدگیرند میمیهايی که در المپیاد جهانی فیزيک مدال

است. در  دست آورده بهمدال نقره رفته دو مدال طال و سه هماشته و روید «فیزيک جهانی المپیاد»

اند دست آوردهبههای ايران، رتبۀ آنها در جهان، و رنگ مدالی که در اين المپیاد نماينده نام 35-7جدول 

 آمده است.

  

 «المپیاد جهانی فیزیک»آنها در جهان، و رنگ مدالشان در های ایران، رتبة . نماینده35-7جدول 

Contestant World Rank Award 

Alireza Darvishi 1 Gold medal 

Amin Ravanbakhsh 1 Gold medal 

Erfan Abbasgholinejadkhamirgir 65 Silver medal 

Seyed Alireza Mousavi Hosseini 65 Silver medal 

Seyed Arshia Razavi 65 Silver medal 

 



 اـنم

«164» 

 

  علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهانجایگاه  

 

 

است.  همیان کشورهای منطق «المپیاد جهانی فیزيک» نخست در جايگاه، ايران بر پايۀ اين گزارش

 .آمده استکشورهای منطقه در اين شاخص هر يک از جايگاه  36-7جدول در 
 

  «فیزیک جهانی المپیاد بندیرتبه». جایگاه کشورهای منطقه در 36-7جدول 

 رتبه در جهان رتبه در منطقه کشورها

 11 1 ايران

 18 2 قدس اشغالگر رژيم

 21 3 قزاقستان

 28 4 ترکیه

 35 5 عربستان سعودی

 36 6 مصر

 44 7 ارمنستان

 4۹ 8 گرجستان

 50 ۹ قرقیزستان

 56 10 تاجیکستان

 58 11 آذربايجان

 58 12 سوريه

 72 13 پاکستان

 72 13 ترکمنستان

 76 15 عربی متحده امارات

 و و اردن

 و و ازبکستان

 و و کويت

 و و قطر

 و و عمان

 و و بحرين

 و و لبنان

 و و يمن

 و و عراق

 و و افغانستان

 و و فلسطین
  



 اـنم

«165» 

 

  جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان 

 

 
 
 

ست و در جايگاه نخ «کرۀ جنوبی»و « سنگاپور»، «چین»، «روسیه»کشورهای بر پايۀ اين گزارش، 

 .در جايگاه پنجم جهان هستند« ويتنام»، و «رمانی»، «هند»
 

 نجوم و اخترفیزیک المپیاد جهانی بندیرتبه .7-35

 سومجايگاه  درايران تیم ، 2017در سال  «اخترفیزيک و المپیاد جهانی نجوم»بر پايۀ گزارش 

 و ومنج جهانی المپیاد بندیرتبه». است «اخترفیزيک و نجوم جهانی المپیاد بندیرتبه»جهان در 

ک اخترفیزي و هايی که در المپیاد جهانی نجومکشورهای جهان را بر پايۀ شمار مدال «اخترفیزيک

 «یزيکاخترف و نجوم جهانی المپیاد»در ايرانی نماينده  پنج. بر پايۀ اين گزارش، سنجدگیرند میمی

 نام 37-7جدول . در انددست آورده به رقابتدر اين نقره، و يک برنز  سهطال،  يک اند کهبوده

 اند آمده است.دست آورده بههای ايران، رتبۀ آنها در جهان، و رنگ مدالی که در اين المپیاد نماينده

  

 «اخترفیزیک و المپیاد جهانی نجوم»جهان، و رنگ مدالشان در های ایران، رتبة آنها در . نماینده37-7جدول 

Contestant  World Rank Award 

Shayan  Azizi  7 Gold 

Parimah  Safarian  16 Silver 

Amirhossein  Sotoudehfar  21 Silver 

Zahra  Farahmand  29 Silver 

Sina  Bolouki  37 Bronze 

 

 شناسیزیست المپیاد جهانی بندیرتبه .7-36

 بندیرتبه» در مدال چهار، ايران 2017در سال  «شناسیالمپیاد جهانی زيست»بر پايۀ گزارش 

کشورهای  «شناسیزيست جهانی المپیاد بندیرتبه». است آورده دست به «شناسیزيست جهانی المپیاد

کند. آورند ارزيابی میشناسی به دست میهايی که در المپیاد جهانی زيستجهان را بر پايۀ شمار مدال

و مدال درفته همداشته و روی «شناسیزيست جهانی المپیاد»بر پايۀ اين گزارش، ايران چهار نماينده در 

های ايران، رتبۀ نماينده نام 38-7جدول است. در  دست آورده بهو سه مدال برنز  ،يک مدال نقرهطال، 

 اند آمده است.دست آورده بهآنها در جهان، و رنگ مدالی که در اين المپیاد 

  



 اـنم

«166» 

 

  علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهانجایگاه  

 

 

 «شناسیالمپیاد جهانی زیست»جهان، و رنگ مدالشان در های ایران، رتبة آنها در . نماینده38-7جدول 

Contestant World Rank Award 

Mohammadjavad Meghrazi 19 Gold medal 

Alireza Darziramandi 23 Gold medal 

Moein Ghasemi 61 Silver medal 

Shaghayegh Khanmohammadi 81 Bronze medal 

 

 شیمی المپیاد جهانی بندیرتبه .7-37

 بندیرتبه»جهان در  سومجايگاه  در، ايران 2017در سال  «المپیاد جهانی شیمی»بر پايۀ گزارش 

هايی کشورهای جهان را بر پايۀ شمار مدال «شیمی جهانی المپیاد بندیرتبه». است «شیمی جهانی المپیاد

ماينده ، ايران چهار نکند. بر پايۀ اين گزارشآورند ارزيابی میکه در المپیاد جهانی شیمی به دست می

در  است. دست آورده بهمدال نقره  يکمدال طال و  سهرفته همداشته و روی «شیمی جهانی المپیاد»در 

اند دست آوردهبههای ايران، رتبۀ آنها در جهان، و رنگ مدالی که در اين المپیاد نماينده نام 3۹-7جدول 

 آمده است.

  

 «المپیاد جهانی شیمی»جهان، و رنگ مدالشان در های ایران، رتبة آنها در . نماینده39-7جدول 

Contestant World Rank Award 
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