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عاو  ع  کاری از  نا ه  و ی و  ھد ر ی  دو ه    دا

  2017در سال  1SciVisions نظام رتبه بندي ساي ويژنز معرفي و نتايج
  
  

  

  
                                                            

1 Science Management and Improvement 
2 ‐Basic Medicine 
3 ‐ Earth and related environmental science  
4 ‐ Environmental biotechnology 
5 ‐ Environmental engineering 
6 ‐ Telecommunication 
7 ‐ Fractional counting 
8 ‐ Full counting 

  SciVisions  بندي : اطالعات مربوط به نظام رتبه1جدول 
  توضيحات  موضوعات رديف

  SciVisions  نام موسسه  1

  SciVisions.com  آدرس سايت  2

  2015  سال شروع فعاليت  3

  -  كشور  4

  فصل بهار  اعالم نتايجزمان   5

  -  ارزيابيشرايط   6

  انواع نتايج مورد انتشار  7

  منتشر شده است. 2016ن بار در سال بندي براي اولي : نتايج اين رتبهها دانشگاه بندي كلي رتبه
  .بارگزاري نشده استهنوز بندي  : نتايج اين رتبهها اهبندي موضوعي دانشگ رتبه
  منتشر شده است. 2015ن بار در سال بندي براي اولي نتايج اين رتبه: بندي كلي مجالت رتبه
علوم  -علوم كامپيوتر -پزشكي باليني -علوم شيمي -علوم زيستي -2علوم پزشكي -علوم كشاورزي :مجالت موضوعيبندي  رتبه

 - مهندسي مواد -علوم سالمت - 5محيطي  مهندسي زيست -4محيطيبيوتكنولوژي زيست  -مهندسي -3زمين و زيست محيطي
  6ارتباط از راه دور  -علوم اجتماعي -علوم فيزيك -مهندسي مكانيك

  هنوز بارگزاري نشده است. بندي  نتايج اين رتبهبندي پژوهشگران:  رتبه

 Journal Citation Reports (JCR)  مجالت گزارش استناديپايگاه   گردآوري اطالعات منبع  8

  US Patent (USPTO)اداره ثبت اختراع و نشان تجاري اياالت متحده

  استفاده شده است.  2016تا  2013دوره زماني هاي دانشگاه در  مربوط به فعاليت از اطالعات 2017در نتايج سال   بازه زماني گردآوري اطالعات  9

مورد شوند  بندي مي دستهتاثير علمي، تاثير فناوري و  محيط آموزشي  معيارسه  شاخص كه در 19بر اساس  ها اين نظام دانشگاه  ها شاخص  10
  ذكر شده است. 2ها در جدول شماره  دهد. شرح تفصيلي شاخص ارزيابي قرار مي

  
  ها روش محاسبه شاخص  11

گردد. براي مثال اگر در  در اين روش امتياز دانشگاه بر اساس تعداد نويسندگان مقاالت محاسبه مي :7جزء به جزء روش شمارش
“ ب”و امتياز دانشگاه  0,25“ الف”نويسنده داشته باشد، امتياز دانشگاه  سه“ ب”يك نويسنده و دانشگاه “ الف”يك مقاله دانشگاه 

  شود. مي 0,75
گردد. براي مثال اگر در  محاسبه مي تنويسندگان مقاالصرف نظر از تعداد در اين روش امتياز دانشگاه   :8روش شمارش كامل
 1نيز “ ب”و امتياز دانشگاه  1“الف”نويسنده داشته باشد، امتياز دانشگاه  3“ ب”يك نويسنده و دانشگاه “ الف”يك مقاله دانشگاه 

  .باشد مي

  ساالنه  هاي ارزيابي دوره  12

  اند. شدهدانشگاه دنيا را رتبه بندي  1261، 2017اين نظام در سال   هاي حائز رتبه در جهان تعداد دانشگاه  13

  هاي تابع وزارت عتف و علوم پزشكي) (شامل دانشگاه دانشگاه 27  هاي حائز رتبه در ايران تعداد دانشگاه  14
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  Scivisionsبندي  هاي نظام رتبه : معيارها و شاخص2جدول 

روش   وزن  شرح  شاخص  معيار  رديف
  محاسبه

1  

تاثير علمي 
50%  

  (پژوهش)

  دانشگاه در سطح بين المللي شهرت علمي

الملل  ميزان استفاده توليدات پژوهشي دانشگاه در سطح بين
كند كه  (در اين شاخص دانشگاهي امتياز بهتري كسب مي

استنادات خود را از كشورهايي دريافت كرده باشد كه سهم 
  اند). استنادات كل جهان داشته بيشتري در توليد تعداد

  كامل  4%

 دانشگاه وري علمي بهره  2
 تعداد كل توليدات علمي قابل استناد دانشگاه (شامل مقاالت

  جزء به جزء  %10  )مقاالت كنفرانسي، مقاالت مروري و ژورنال

 جزء به جزء  %15  دانشگاه هاي نرمال شدهاستنادتعداد كل   دانشگاه عملكرد پژوهشي  3

 جزء به جزء  %6  تعداد استنادات نرمال شده به هر مقاله دانشگاه  دانشگاه ميانگين عملكرد پژوهشي  4

 جزء به جزء  %1  -  دانشگاهت پر استناد اال% برتر مق10  5

 جزء به جزء  %3  -  دانشگاه پر استنادت االمق% برتر 20- 11%  6

در طي  كه مقاالت آنها دانشگاه پژوهشگران نخست % 2  دانشگاه استنادتعداد پژوهشگران پر   7
 كامل  %0,5  اند. بيشترين استناد را دريافت كرده 2015- 2006سالهاي

دانشگاه كه بيشترين تعداد مقاالت  پژوهشگراننخست % 2  دانشگاه المللي تعداد پژوهشگران بين  8
 كامل  %0,5  اند. هاي ساير كشورها را داشته مشترك با دانشگاه

 جزء به جزء  %2  المللي دانشگاه  مشترك يينبا نويسنده مقاالت تعداد   المللي هاي علمي بين همكاري  9

 جزء به جزء  %4  سازمانهاتعداد مقاالت مشترك دانشگاه با ساير   هاي تحقيقاتي اندازه گروه  10

 جزء به جزء  %4  ها مقاالت مشترك با سازمان نرمال شده ميانگين استنادات  هاي تحقيقاتي اثرگذاري گروه  11

12  

تاثير 
  %46فناوري

  ( فناوري)

مقاالت دانشگاه در اختراعات  به گرفته صورت استنادات تعداد  ارتباط علم و فنĤوري
 جزءجزء به   USPTO  15%ثبت شده در 

تعداد مقاالت دانشگاه كه حداقل يك نويسنده آن از صنعت   همكاري دانشگاه با صنعت  13
 جزء به جزء  %15  باشد مي

مقاالت  مقاالت دانشگاه در به گرفته صورت استنادات تعداد  ميزان اثرگذاري دانشگاه بر صنايع  14
 جزء به جزء  %6  منتشر شده توسط صنعت

 قراردادهايبيشترين كه  دانشگاه پژوهشگران% نخست 2  پژوهشگران بودجه ساز  15
 كامل  %0,5  اند داشته با خارج از دانشگاه راپژوهشي 

دانشگاه كه در توليد مقاالت مشترك  پژوهشگراننخست % 2  صنعتيپژوهشگران   16
 كامل  %0,5  با صنعت بيشترين همكاري را داشته اند.

  المللي بين سطح در دانشگاه نĤورانهف شهرت  17

ميزان استفاده مقاالت و توليدات نوآورانه و فناورانه دانشگاه در 
الملل (مقاالت و توليدات نوآورانه و فناورانه دانشگاه  سطح بين

ثبت شده  آن دسته از مقاالتي هستند كه به آنها در اختراعات
و مقاالت منتشره شده توسط صنعت در سطح  USPTOدر 

  استناد شده است.)

 كامل  9%

محيط   18
 %4 آموزشي

  (آموزش)

كه جذب صد دانشگاه برتر دنيا  دانشگاهتعداد پژوهشگران   هاي برتر جذب شده در دانشگاه پژوهشگران
 كامل  %2  .اند شده

 كامل  %2  .اند كه جذب صنايع شده دانشگاه تعداد پژوهشگران  جذب شده در صنعت پژوهشگران  19
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  Scivisions - 2017در نظام رتبه بندي  برتر ايرانهاي  وضعيت دانشگاه: 3جدول 

  آموزش  فناوري  پژوهش  امتياز كل  هاي ارزيابي امتياز درمعيار  رتبه در جهان  نام دانشگاه  رديف
  22,88 0,03 12,34 10,51  639  تهران  1

  22,47  0  10,45  12,02  709  صنعتي نوشيرواني بابل  2

  22,39  0,02  13,09  9,28  726  صنعتي شريف  3

  22,32  0,01  12,81  9,5  739  صنعتي اصفهان  4

  21,16  0,01  12,44  8,71  960  شيراز  5

  20,96  0,01  12,04  8,91  993  علم و صنعت ايران  6

  20,95  0,01  11,68  9,26  995  صنعتي اميركبير  7

  20,86  0,01  11,75  9,1  1007  تربيت مدرس  8

  20,52  0  12,04  8,48  1057  مازندران  9

  20,4  0  11,23  9,17  1077  تبريز  10

  20,32  0  11,45  8,87  1086  فردوسي مشهد  11

  19,73  0  11,17  8,56  1140  نصيرالدين طوسي صنعتي خواجه  12

  19,63  0  10,4  9,23  1145  كاشان  13

  19,51  0  11,31  8,2  1157  اصفهان  14

  19,42  0,01  10,51  8,9  1163  شهيدبهشتي  15

  18,78  0  10,39  8,39  1198  رازي  16

  18,72  0  10,48  8,24  1202  بوعلي سينا  17

  18,49  0  10,65  7,84  1217  شهيدباهنر كرمان  18

  17,54  0  8,51  9,03  1240  سمنان  19

  15,92  0  7,51  8,41  1254  گيالن  20
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     Scivisions -2017بندي در نظام رتبهخاورميانه ها برتر  : وضعيت ده دانشگاه4جدول 

  رتبه در جهان  كشورنام   نام دانشگاه  در خاورميانه رتبه
  آموزش  فناوري پژوهش  امتياز كل  هاي ارزيابي امتياز درمعيار

  28,85  0,1  13,18  15,57  169  عربستان سعودي  دانشگاه ملك عبدالعزيز  1

دانشگاه علم و صنعت ملك   2
  25,81  0,14  12,65  13,02  310  عربستان سعودي  عبداهللا

  25,81  0,08  12,87  12,23  362  عربستان سعودي  دانشگاه ملك سعود  3

  24,1  0,01  13,14  10,95  472  تركيه  دانشگاه بوگازيسي  4

  23,31  0,01  12,94  10,36  557  مصر  قاهره دانشگاه  5

  22,93  0,03  12,48  10,42  631  تركيه  دانشگاه حاجي تپه  6

  22,89  0,03  13,25  9,61  638  تركيه  دانشگاه فني خاورميانه  7

  22,88  0,03  12,34  10,51  639  ايران  دانشگاه تهران  8

  22,78  0,01  13,15  9,62  661  تركيه  دانشگاه فني استانبول  9

امارات متحده   دانشگاه امارات متحده عربي  10
  22,67  0,01  11,82  10,84  675  عربي
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  Scivisions -2017 بندي ها برتر دنيا در نظام رتبه :  وضعيت ده دانشگاه5جدول 

  نام كشور  نام دانشگاه  رتبه در جهان
  آموزش فناوري پژوهش  امتياز كل  هاي ارزيابي امتياز درمعيار

  100  4  46  50  امريكا  دانشگاه هاروارد  1

  52,89  1,83  25,37  25,69  امريكا  هاپكينز جان دانشگاه  2

  52,53  1,85  25,61  25,07 امريكا دانشگاه استنفورد  3

  52,39  2,13  27,86  22,4 امريكا لس انجلس - دانشگاه كاليفرنيا  4

  52,31  1,68  22,14  28,49  كانادا دانشگاه تورتنو  5

-دانشگاه كاليفرنيا  6
  50,07  1,75  27,09  21,23  امريكا  سانفرانسيسكو

  49,81  1,71  24,63  23,47 امريكا دانشگاه ميشيگان  7

  48,16  1,63  23,29  23,24  امريكا  دانشگاه پنسيلوانيا  8

  47,7  1,33  23,51  22,86 امريكا سياتل -واشنگتن دانشگاه  9

  47,04  1,25  19,56  26,23  انگلستان دانشگاه كالج لندن  10
  


