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 ( ISCها در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )بندی ملی دانشگاه های رتبهمعیار

 وزن  معیارهای کلی رتبه بندی  معیارها 

A 30 آموزش% 

B 25 پژوهش% 

C 20 نوآوری   و   فناوری% 

D 10 سازی   المللی   بین% 

E  10  اقتصادی  گذاری  اثر% 

F 5 تسهیالت  و   زیرساخت  اجتماعی،   خدمات% 

 100 جمع کل 

 

 

 هاشاخص
ضریب  

 کل  ثیر تا

ضریب  

 تاثیر 
 توضیحات

 15 هرم هیئت علمی 

3.5 
1.5 
7 
3 

A1-1-1) تعداد دانشیار 

A1-1-2) انشیار به کل اعضای هیات علمی نسبت تعداد د 

A1-2-1  )تعداد استاد 

A1-2-2  )اد استاد به کل اعضای هیئت علمی نسبت تعد 

 10 کیفیت دانشجویان ورودی 

5 
 
5 

A2-1  ) کیفیت دانشجویان ورودی کارشناسی براساس تعداد دانشجویان

 آزمون سراسری  1000با رتبه زیر  پذیرفته شده 

A2-2  ) دانشگاه ارشد  کارشناسی  ورودی  دانشجویان  براساس کیفیت  ها 

 ان ورودی در مقطع کارشناسی ارشدمتوسط معدل کارشناسی دانشجوی

 10 10 نوآوری در آموزش

A3)  ارائه دوره ایجاد و  های جدید آموزشی در حوزه ها و روشطراحی، 

رشته بین  یا  مشخص  برنامه علمی  و  گسترش  شورای  تائید  با  ریزی ای 

 آموزش عالی 

 15 مهارت افزائی در آموزش 

5 
 
5 

 
 

5 

A4-1)    نسبت تعداد دروس مرتبط با کارآفرینی، فناوری و نوآوری به کل

 کارشناسی دروس در مقطع 

A4-2)  پذیری دانش آموختگان افزائی و اشتغالنفرساعت دوره های مهارت

ن × تعداد ساعات دوره  افزائی/ تعداد دانشجویاهای مهارت)نفرساعت دوره 

 کارشناسی( 

A4-3)  تعداد دروس اختیاری تقاضامحور 

 شده بازنگری درسی هایتعداد برنامه (A5 10 10 های درسی بازنگری برنامه

 شده  تدوین درسی هایتعداد برنامه (A6 10 10 های درسی تدوین برنامه

 نسبت دانشجو به استاد (A7 20 20 نسبت دانشجو به استاد 

 10 10 آموختگان اشتغال دانش

A8)  سال پس    4ها در بازه زمانی  آموختگان دانشگاهدرصد اشتغال دانش

از فراغت از تحصیل )ارزیابی توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی انجام  

 شود(می



2 

 

 

 شاخص ها
ضریب  

 تاثیر

ضریب  
 کل  تاثیر

 معیارها 

B1-1-1  )و هنر یتعداد مقاالت علوم انسانWOS  

B1-1-2  )علوم یرتعداد مقاالت سا WOS 

B1-2-1) و هنر در  یعلوم انسان  تعداد مقاالتISC  

B1-2-2) در   سایر علوم تعداد مقاالتISC 

B1-3) تعداد مقاالتESCI  

15 
9 
9 
3 
4 

 کمیت انتشارات پژوهشی  40

B2-1-1)   نسبت مقاالتWOS  به هیات علمی  

B2-1-2)   نسبت مقاالتISC   به هیات علمی 
B2-2-1) تعداد استناد WOS  به هیات علمی 

B2-2-2)   نسبت استنادISC  به هیات علمی 

3 
2 
3 
2 

10 
سرانه کمیت و کیفیت  

 انتشارات پژوهشی

B3-1-1) ها در میزان استناد به مقالهWOS 
B3-1-2 ) ها در استناد به مقالهنسبتWOS    
B3-2-1  )  میزان استناد به مقاله درISC 
B3-2-2)  استناد به مقاله در  نسبتISC 

B3-3)  شاخص هرش دانشگاه 

13.5 
1.5 
2.7 
0.3 
2 

 تعداد استنادها  20

B4-1-1-1  ) مقاالت مجالتQ1  درWOS   
B4-1-1-2  ) نسبت مقاالت مجالتQ1  به کل مقاالت درWOS 
B4-1-2-1)  مقاالت مجالتQ1   درISC 

B4-1-2-2)  نسبت مقاالت مجالتQ1   به کل مقاالت درISC 
B4-2)    مقاالت چاپ شده در نشریات دارای ضریب تاثیر 

B4-3)  مقاالت در مقاالت ساینس، نیچر و نیچر ایندکس 

3.6 
0.4 
1.8 
0.2 
1 
3 

 کیفیت مقاالت انتشار یافته  10

B5-1)  سال قبل  5تعداد جوایز معتبر ملی و بین المللی 

B5-2) سال قبل  10تا  6المللی اد جوایز معتبر ملی و بین تعد 
3.75 
1.25 5 

اثربخشی بروندادهای 
 پژوهشی در جامعه 

B6-1)  انتشارات مشترک صنعت و دانشگاه درWOS 

B6-2)    نسبت انتشارات مشترک صنعت و دانشگاه درWOS    به تعداد کل انتشارات درWOS 
4.5 
 هم انتشاری با صنعت  5 0.5

B7-1-1)  پژوهشگران پر استناد در فهرست کالریویت آنالیتیکس(HCR 2020) 

B7-1-2  ) پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر براساسESI 
B7-2)  پژوهشگران پراستنادISC ( 1398) اجتماعی و هنر ، در حوزه علوم انسانی 

1 
2 
2 

5 
تعداد پژوهشگران پر 

 استناد

B8-1) نتشارات معتبر ملی و بین المللیکتب تالیفی چاپ شده توسط ا 
B8-2) شارات معتبر ملی و بین المللیکتب ترجمه و چاپ شده توسط انت 
B8-3  )تعداد نشریات نمایه شده چارک اول ( یا هستهQ1)  ISC 

2 
1.5 
1.5 

 انتشارات علمی  5

B9) های دفاع شده  نامههای تقاضا محور به تعداد کل پایاننامهنسبت تعداد پایان
 اس آئین نامه ابالغی وزارت عتف براس

 های تقاضا محور نامه پایان 20 20

B10-1)  مقاله بازپس گرفته شده 
B10-2  )  نسبت مقاله بازپس گرفته شده به کل مقاله ها 

7 
 تعداد مقاالت بازپس گرفته شده 10- 3
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 شاخص ها
ضریب  

 تاثیر 

ضریب  

 کل  تاثیر 
 معیارها 

C1-1)  المللی بینتعداد اختراعات ثبت شده در سطح 

(JPO, EPO, USPTO) 
C1-2  )  تعداد اختراعات ثبت شده در سطح ملی 

C1-3) تعداد ثبت ژن 

3 
1 
1 

5 
تعداد اختراعات  

 ثبت شده

C2-1)  ان مستقر در پارک و یا مراکز رشدشرکت های دانش بنیتعداد 

C2-2) مستقر در پارک و یا مراکز رشد  تعداد واحدهای فناور 
10 
10 20 

و   شرکتهای دانش بنیان

مستقر  واحدهای فناور

 در مراکز رشد و فناوری

C3)  مستقر در پارک و   تعداد شاغلین شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور

 یا مراکز رشد 
 کارآفرینی  15 15

C4-1  ) محصوالت تجاری سازی شده شرکت های دانش بنیان و واحدهای    تعداد

 و واحدهای فناور  فناور به نسبت کل شرکت های دانش بنیان

C4-2) انشگاه به کل اختراعات دانشگاه تعداد اختراعات تجاری سازی شده د 

10 
 
10 

20 
تجاری سازی  

 فناوری 

C5-1)  کل قراردادهای صنعت و دانشگاه  تعداد 

C5-2)  کل قرارداد به اعضای هیات علمی نسبت 
15 
10 25 

ارتباط با صنعت و  

 جامعه

C6)  بت تعداد  تعداد فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی در جامعه و صنعت به نس

 اعضاء هیات علمی موسسه 
5 5 

حضور در صنعت و  

 جامعه

C7) ور ملی )مورد تایید شورای عتف(انجام پروژه های پژوهشی مساله مح 
 مسئله محور پژوهشی خاتمه یافته پروژه های  تعداد  

  خاتمه یافته  پژوهشیپروژه های  تعداد کل  

10 10 

حضور دانشگاه در  

حل مسائل ویژه  

 ملی یا منطقه ای 

 

  



4 

 

 شاخص ها
ضریب  

 تاثیر 

ضریب  

 کل  تاثیر 
 معیارها 

D1)  بین موسسات  پژوهشگران  و  اساتید  و  تعداد  دروس  کننده  ارائه  المللی 

 های بیش از یک هفته کارگاه
15 15 

اساتید و پژوهشگران  

 المللی بین 

D2-1) داد دانشجویان خارجی دانشگاه تع 

D2-2) ارجی به کل دانشجویان دانشگاه نسبت تعداد دانشجویان خ 

10.5 
 المللی بین دانشجویان  15 4.5

D3-1-1)  فرصت تعداد  علمی،  سفرهای  در    تعداد  شرکت  مطالعاتی،  های 

 المللی دانشجویانهای بینهای آموزشی و همایشکارگاه

D3-1-2  )،علمی سفرهای  فرصت تعداد  در    تعداد  شرکت  مطالعاتی،  های 

 دانشجویانانشجویان به تعداد کل المللی دهای بینهای آموزشی و همایشکارگاه

D3-2-1)  کارگاه در  شرکت  مطالعاتی،  های  فرصت  و تعداد  آموزشی  های 

 لی اعضا هیات علمی الملهای بینهمایش

D3-2-2  )  فرصت کارگاهتعداد  در  شرکت  مطالعاتی،  آموهای  و  های  زشی 

 به تعداد کل اعضاء هیات علمی  هیات علمی  المللی اعضاهای بینهمایش

7 
 
3 
 

3.5 
 

1.5 

15 

جابجایی دانشجویان و  

اعضاء هیات علمی در  

 المللی سطح بین 

D4-1-1) بین المللی مقاالت مشترک WOS 

D4-1-2)   نسبت مقاالت مشترک به کل مقاالتWOS 

D4-2)  ات معتبربا پژوهشگران خارجی توسط انتشار کتاب مشترکتعداد 

D4-3) المللیاد نشریات نمایه شده بینتعد 

7.2 
0.8 
3 
 
4 

 المللی انتشارات بین  15

D5)   المللی که با تایید وزارت عتف دانشگاه  ها و مراجع بین سازمان ها، کنوانسیون

 نمایند. همکاری میآنها را نمایندگی و یا 
5 5 

عضویت دانشگاه در  

 المللی های بین کنوانسیون 

D6) المللی در حال اجرا ی مشترک بینهای آموزشی رسمتعداد دوره 
5 5 

های آموزشی مشترک  دوره

 المللیبین

D7-1)  های بین  المللی )اراسموس پالس، ژان مونه، و گرنتهای بینتعداد گرنت

 ای کشوری و...( هی، ملی و منطقهدانشگا

D7-2  )المللی های مشترک بینتعداد پروژه 

5 
 
5 

10 
و گرنت  پروژه های مشترک 

 های بین المللی 

D8) المللیبینبندی معتبر ای رتبههرتبه در نظام 

(Times 2021, QS 2021, Shanghai 2020, Webometrics 2021) 
 امتیاز براساس رتبه دانشگاه  5هر یک 

 امتیاز(  5) 1-200رتبه 
 امتیاز(  4) 201-400رتبه 
 امتیاز(  3) 401-600رتبه 
 امتیاز(  2) 601-800رتبه 
 امتیاز(  1) 801-1000رتبه 

 امتیاز(  0.5+ )1000رتبه 

20 20 
های حضور در نظام 

 المللی بندی معتبر بین رتبه 
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 شاخص ها
ضریب  

 تاثیر

ضریب  

 تاثیر کل 
 معیارها 

E1-1)   )میزان بودجه تخصیص یافته دانشگاه ) بودجه کل 

E1-2 میزان درآمد اختصاصی دانشگاه به کل بودجه دانشگاه ) 

3 
 بودجه دانشگاه 10 7

E2-1)  درآمد آموزشی دانشگاه 

E2-2) شی دانشگاه به کل بودجه دانشگاه نسبت درآمد آموز 

14 
 درآمد آموزشی  20 6

E3-1-1  ) از طرح های پژوهشی وگرنت پژوهشی درآمد ریالی ناشی 

E3-1-2) ز طرح های پژوهشی و گرنت پژوهشیدرآمد ارزی ناشی ا 

E3-2-1)   نسبت درآمد ریالی ناشی از طرح های پژوهشی وگرنت پژوهشی

 به تعداد اعضای هیات علمی 

E3-2-2)  ناشی از طرح های پژوهشی وگرنت پژوهشی   ارزینسبت درآمد

 به تعداد اعضای هیات علمی 

5 
5 
5 
 
5 

 درآمد پژوهشی دانشگاه  20

E4-1) درآمد اختصاصی قراردادها 

E4-2) قراردادها به کل بودجه دانشگاه  درآمد اختصاصی 

14 
6 20 

قراردادهای ارتباط با صنعت  

 و جامعه

E5-1)    ،درآمد حاصل از فروش شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور

وری شده صنعتی، دامی  فروش لیسانس فناوری، فروش پتنت، محصوالت فنآ

 و کشاورزی

E5-2)    دانش بنیان و واحدهای فناور،  درآمد حاصل از فروش شرکت های

  فروش لیسانس فناوری، فروش پتنت، محصوالت فنآوری شده صنعتی، دامی

 و کشاورزی به کل بودجه دانشگاه 

14 
 

 
 درآمد تجاری  20 6

E6-1)    و برگزاری همایش  ای،  فنی مشاوره  ارائه خدمات  از  درآمد حاصل 

آزمایشگاهسمینار، کارگاه و  و مجالت، فروش محصوالت  ها  فروش کتاب  ها، 

مندی مستقیم دانشگاه از مساعدت جامعه )منظور ارزش مختلف، میزان بهره

 ، هبه، واگذاری و مانند آن است(ریالی بهره مندی دانشگاه از محل وقف

E6-2  )  و برگزاری همایش  ای،  فنی مشاوره  ارائه خدمات  از  درآمد حاصل 

آزمایشگاهسمینار، کارگاه و  و مجالت، فروش محصوالت  ها  فروش کتاب  ها، 

مندی مستقیم دانشگاه از مساعدت جامعه )منظور ارزش مختلف، میزان بهره

است( به  ند آن  ریالی بهره مندی دانشگاه از محل وقف، هبه، واگذاری و مان

 کل بودجه دانشگاه 

7 
 

 

 
 سایر درآمدهای دانشگاه  10 3
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 شاخص ها
ضریب  

 تاثیر 

ضریب  

 کل  تاثیر 
 معیارها 

F1-1) لی در المپیادهای فرهنگی ورزشیهای متعداد دانشجویان حائز رتبه 

F1-2)  زشی، فرهنگی و ورزشی )نفر ساعت(تعداد کارگاه ها و سمینارهای آمو 

F1-3)  انجمن های علمی دانشجویی(تعداد تشکل ها( 

F1-4) تعداد نشریات دانشجویی 

10 
5 
10 
5 

30 
رویدادهای فرهنگی،  

 اجتماعی، ورزشی 

F2) 15 وابسته و یا مستقر در دانشگاه  تعداد سمن های 
 15 

سازمان های مردم نهاد و  

 خیریه دانشگاهی 

F3)  ترویجی های نظریه پردازی، نقد و تعداد کرسی 
5 5 

کرسی های نظریه پردازی،  

 نقد و ترویجی 

F4-1) )پهنای باند )سرانه 

F4-2) سرعت اینترنت 

F4-3)  دسترسی به پایگاه های اطالعاتی 

F4-4) های چاپی( مستندات قابل عرضه در کتابخانه ) تعداد کتاب 

10 
5 
5 
5 

 تسهیالت و امکانات  25

F5-1)  کالس( فضای آموزشی )مانند میزان 

F5-2) ای پژوهشی )مانند ازمایشگاه ها( میزان فض 

F5-3) یزان فضای فرهنگی و ورزشی م 

F5-4) میزان فضای اداری 

F5-5)  میزان فضای سبز دانشگاه 

5 
5 
5 
5 
5 

25 
 زیرساخت دانشگاه 

 

 


