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  )2019( 1يدنبندي ال نظام رتبه
 

 مقدمه  
هـاي   عملكـرد علمـي دانشـگاه    ارزيابيدر زمينه  2011از سال در هلند را  فعاليت خود ،يدنمركز مطالعات دانشگاه علم و فناوري ال
 سـنجي  علمهاي  بر اساس شاخصكشور،  50از حدود دانشگاه برتر جهان را  900حدود نه جهان آغاز نموده است. اين موسسه ساال

 web of Scienceنمايـه شـده آنهـا در پايگـاه اسـتنادي       توليـدات علمـي  ها، تعداد  انتخاب اين دانشگاه مبناي .نمايد ميبندي  رتبه
نمايه شده در اين پايگاه استنادي  توليد علمي 1000حداقل  2017تا  2014به اين ترتيب كه هر دانشگاهي كه در بازه زماني اشد. ب مي

 review article, researchصـرفا توليـدات علمـي از نـوع    گردد. الزم به ذكـر اسـت    بندي لحاظ مي را داشته باشد، در اين رتبه

article  هـا در ارايـه    ها توسط ايـن نظـام گـردآوري شـده و دانشـگاه      كليه اطالعات مربوط به دانشگاه .گيرند ميمورد محاسبه قرار
  زمينـه  5 هـا را در  دانشگاه ارزيابي،  هاي شاخص ها بر اساس بندي دانشگاه اين نظام عالوه بر رتبهاطالعات به اين نظام نقشي ندارند. 

   نمايد. بندي مي رتبه نيز منطقه/ كشور بر اساس علمي و

 هاي ارزيابي شاخص  
هاي نظام  اين نظام، با تغييراتي همراه بوده است. طي ساليان گذشته، شاخص  2019هاي مورد استفاده در ارزيابي سال  شاخص

يابي و ارز ،شاخص 13ها در مجموع با  شده و دانشگاهتقسيم    و همكاري هاي تأثير شاخص اصليبه دو دسته بندي اليدن  رتبه
  3و تنوع جنسيتي 2مقاالت داراي دسترسي آزاد، دو گروه جديد با عنوان 2019شناسي سال  اما بر اساس روش  اند. شده بندي مي رتبه

  اند.   گروه ارزيابي شده 4شاخص در  24بر اساس  ها ها اضافه و دانشگاه نيز به مجموعه شاخص

(به جز تعداد مقاالت) هاي اين نظام   شاخصاست. آوري شده  جمع 2014 -2017براي بازه زماني ها  اطالعات مربوط به اين شاخص
ارايه   محاسبه سهم دانشگاه در توليدات علمي)( مستقل از سايزو (شمارش مقادير مطلق توليدات علمي)   وابسته به سايز نوع به دو 
  تر نموده است. تر و عادالنه دقيق ها بزرگ و كوچك را دانشگاهه بين اند كه نوع مستقل از سايز امكان مقايس شده

  

  

  

  

  

  

                                                            
1
 -Leiden Ranking 
2 Open access publications 
3 Gender diversity 
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  تعاريف  گروه شاخصرديف

1  

  علمي تاثير

ها و  : تعداد مقاالت دانشگاه بدون احتساب مقاالت منتشر شده با همكاري ساير دانشگاه١)Pتعداد مقاالت (
  . 2014 - 2017هاي  المللي در سال ها و مقاالت مشترك بين موسسه

  (P/PP top 1%)٢ % پراستنادترين توليدات علمي 1تعداد/ سهم مقاالت دانشگاه در   2

  (P/PP top 5%)٣ % پراستنادترين توليدات علمي 5تعداد/ سهم مقاالت دانشگاه در   3

  P/PP top 10%)٤(% پراستنادترين توليدات علمي10تعداد/ سهم مقاالت دانشگاه در   4

  P/PP top 50%)٥( % پراستنادترين توليدات علمي50تعداد/ سهم مقاالت دانشگاه در   5

  ميانگين امتياز استناد به توليدات علمي دانشگاه تعداد/:  (TCS /MCS )٦تعداد/ ميانگين امتياز استناد  6

7  
 TNCS)٧تعداد/ ميانگين نرماليزه امتياز استناد /MNCS)  تعداد/ ميانگين امتياز استناد به توليدات علمي :

  دانشگاه بر اساس رشته و سال.  

8  

هاي  همكاري
  علمي

ها و  ): تعداد مقاالت دانشگاه با احتساب مقاالت منتشر شده با همكاري ساير دانشگاهPتعداد مقاالت (
  . 2014 - 2017هاي  المللي در سال ها و مقاالت مشترك بين موسسه

  (P/PP collab)٨ ها  تعداد/ سهم مقاالت مشترك با ساير سازمان  9

  (P/PP int collab )٩تعداد/ سهم مقاالت مشترك با ساير كشورها   10

  (P/PP industry )١٠تعداد/ سهم مقاالت مشترك با صنعت   11

  11(P/PP 100km)هاي جغرافيايي كوتاه  تعداد/ سهم مقاالت مشترك با مسافت  12

  12 (P/PP 5000km)هاي جغرافيايي طوالني تعداد/ سهم مقاالت مشترك با مسافت  13

                                                            
1
 -Number of publication14 

2
 The number and the proportion of top 1% publications 

3
 The number and the proportion of top 5% publications 

4 - The number and the proportion of top 10% publications 
5
 - The number and the proportion of top 50% publications 

6
 -Mean Citation Score 

7
 - The total and average Normalized Citation Score 

8 - The number and the proportion of inter-institutional collaborative publications 
9
 - The number and the proportion of international collaborative publications 

10
 - The number and the proportion of a university’s publications that have been co-authored with one or more industrial organizations. 

11
 - The number and the proportion of short distance collaborative publications  

12- The number and the proportion of long distance collaborative publications  
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  تعاريف  گروه شاخصرديف

14  

داراي  مقاالت
  دسترسي آزاد

  1مقاالت داراي دسترسي آزاد تعداد/ سهم
  .2اند مقاالت دسترسي آزادي كه در مجالت دسترسي آزاد به چاپ رسيده تعداد/ سهمدسترسي آزاد طاليي:   15

16  
(مجالتي كه  محدودمقاالت دسترسي آزاد كه در مجالت داراي دسترسي  تعداد/ سهمدسترسي آزاد تركيبي: 

  .3اند باشند) به چاپ رسيده برخي مقاالت آنها دسترسي آزاد و برخي از مقاالت فاقد دسترسي آزاد مي

17  
سياست شوند كه بر اساس  مقاالت دسترسي آزاد كه در مجالتي چاپ مي تعداد/ سهمدسترسي آزاد برنز: 

  .4نشريه و ناشر با تاخير به صورت دسترسي آزاد در اختيار خوانندگان قرار گيرد

18  
‐Selfمقاالتي كه توسط نويسنده در مخازن سازماني ذخيره شده ( تعداد/ سهمدسترسي آزاد سبز: 

Archiving5) و قابل دسترس باشند.  

19  
باشد. اين مقاالت  وضعيت دسترسي آزاد آنها نامشخص مي مقاالتي كه تعداد/ سهمدسترسي آزاد نامشخص: 

   .6باشند مي Web of Science databaseدر پايگاه  DOI معموالت فاقد 
20  

  تنوع جنسيتي

  7تعداد كل نويسندگان مقاالت دانشگاه
  8تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه به تفكيك جنسيت  21
  . 9باشد مقاالت دانشگاه كه جنسيت آنها مشخص نميتعداد / سهم نويسندگان   22

23  
تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسيت مرد، نسبت نويسندگان مقاالت با جنسيت مرد به تعداد كل 
نويسندگان مقاالت و نسبت نويسندگان مقاالت با جنسيت مرد به تعداد نويسندگان مقاالت با جنسيت مرد و 

  .10زن

24  
يسندگان مقاالت دانشگاه با جنسيت زن، نسبت نويسندگان مقاالت با جنسيت زن به تعداد كل تعداد نو

نويسندگان مقاالت و نسبت نويسندگان مقاالت با جنسيت زن به تعداد نويسندگان مقاالت با جنسيت مرد و 
  .11زن

  

  

  

                                                            
1‐ The number and the proportion of open access publications of a university 
2‐ P(gold OA) and PP(gold OA): The number and the proportion of gold open access publications of a university. Gold open access publications are 

publications in an open access journal. 
3‐ P(hybrid OA) and PP(hybrid OA). The number and the proportion of hybrid open access publications of a university. Hybrid open access publications 

are publications in a subscription journal that are open access. 
4 - P(bronze OA) and PP(bronze OA). The number and the proportion of bronze open access publications of a university. Bronze open access publications 

are publications in a journal that are open access without a license. 
5‐ P(green OA) and PP(green OA). The number and the proportion of green open access publications of a university. Green open access publications are 

publications in a journal that are also available in an open access repository. 
6‐ P(OA unknown) and PP(OA unknown). The number and the proportion of a university’s publications for which the open access status is unknown. 

These publications typically do not have a DOI in the Web of Science database. 
7
‐
 A. The total number of authorships of a university. Consider for instance a publication that has five authors, of which three report university X as their 
affiliation and two report university Y as their affiliation. This publication then yields three authorships for university X and two authorships for 
university Y. 

8
‐
 A(MF). The number of male and female authorships of a university, that is, a university’s number of authorships for which the gender is known. 

9‐ A(unknown) and PA(unknown). The number of authorships of a university for which the gender is unknown and the number of authorships for which 
the gender is unknown as a proportion of a university’s total number of authorships. 

10‐ A(M), PA(M), and PA(M|MF). The number of male authorships of a university, the number of male authorships as a proportion of a university’s total 

number of authorships, and the number of male authorships as a proportion of a university’s number of male and female authorships. 
11
‐
 A(F), PA(F), and PA(F|MF). The number of female authorships of a university, the number of female authorships as a proportion of a university’s total 

number of authorships, and the number of female authorships as a proportion of a university’s number of male and female authorships. 
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 هاي ارزيابي زمينه  
مورد ارزيابي قرار  ، به شرح زير،زمينه 5هاي تاثير و همكاري به تفكيك  هاي بر اساس شاخص اي اين نظام، دانشگاه در ارزيابي زمينه

  :گيرند مي
 1پزشكي و بهداشتي علوم بيو  
 2علوم زيستي و علوم زمين  
 3رياضيات و علوم كامپيوتر 

 4علوم فيزيكي و مهندسي  
 5علوم اجتماعي و انساني   

هـاي علمـي نيـز  مشـخص      هر دانشگاه در هر يك از زمينـه ، سهم توليدات علمي زمينه علمي فوق 5ها در  مقايسه دانشگاهعالوه بر 
  هاي علمي اختصاص دارد).  (از مجموعه توليدات علمي، چه تعداد آن به هر يك از زمينه شود مي

  
  

  www.leidenranking.com سايت اصلي ليدن   منبع: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1
 -Biomedical and  health sciences 

2
 - Life and earth sciences 

3
 - Mathematics and computer science 

4
 - Physical sciences and engineering 

5
 - Social sciences and humanities 

 



٦ 

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

  
  

  به تفكيك شاخص  2019و  2018هاي  : رتبه جهاني دانشگاه فردوسي مشهد در سال1جدول

  شاخص  گروه شاخص
وضعيت نسبت  رتبه دانشگاه فردوسي مشهد

  2019سال   2018سال  به سال گذشته

  تاثير علمي

  پله صعود 478 470 8  تعداد مقاالت
  پله صعود 520 514 6 % پراستنادترين توليدات علمي1دانشگاه درتعداد مقاالت 

  پله صعود 554 534 20  % پراستنادترين توليدات علمي5تعداد مقاالت دانشگاه در 
  پله صعود 616 597 19  % پراستنادترين توليدات علمي10تعداد مقاالت دانشگاه در 
  پله صعود 545 526 19 توليدات علمي% پراستنادترين50تعداد مقاالت دانشگاه در

  همكاري علمي

  پله صعود 618 613 5  تعداد مقاالت
  پله صعود 729 722 7  ها تعداد مقاالت مشترك با ساير سازمان
  پله صعود 3  751  754 تعداد مقاالت مشترك با ساير كشورها

  پله نزول 13  886  873  تعداد مقاالت مشترك با صنعت
  پله صعود 2  659  661  كيلومتر 100هاي جغرافيايي كمتر از  مشترك در مسافتتعداد مقاالت 

  پله نزول 4  783  779  كيلومتر5000هاي جغرافيايي بيشتر ازتعداد مقاالت مشترك در مسافت

  دسترسي آزاد

  پله نزول 14  888  874  تعداد مقاالت داراي دسترسي آزاد
  پله صعود 2  900  902  دسترسي آزاد طاليي
  پله نزول 23  917  894  دسترسي آزاد تركيبي

  پله نزول 14  828  814  دسترسي آزاد برنز
  پله نزول 11  886  875  دسترسي آزاد سبز

  پله نزول 31  379  348  وضعيت دسترسي آزاد نامشخص 

  تنوع جنسيتي

  نزولپله  2  693  691  تعداد كل نويسندگان مقاالت دانشگاه
  پله صعود 12  578  590  دانشگاه به تفكيك جنسيت تعداد نويسندگان مقاالت

  پله نزول 19  800  781  باشد تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه كه جنسيت آنها مشخص نمي
  پله صعود 2  505  507 تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسيت مرد
  پله صعود 30  700  730  تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسيت زن

  

  

  

  

  

  



٧ 

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

  

  

  2019 -رتبه دانشگاه فردوسي مشهد به تفكيك شاخص :2جدول 
گروه

  شاخص
 رتبه در آسيا رتبه در جهان عنوان شاخص

در رتبه 
 *  كشور

  تاثير

 470 158 7  تعداد مقاالت
 514 132 4  % پراستنادترين توليدات علمي1تعداد مقاالت در 
 534 150 7  % پراستنادترين توليدات علمي5تعداد مقاالت در 
 597 179 9 % پراستنادترين توليدات علمي10تعداد مقاالت در 
 526 165 7  % پراستنادترين توليدات علمي50تعداد مقاالت در 

  -   -   -   *  * ميانگين امتياز استناد
  -   -   -  * *ميانگين نرماليزه امتياز استناد

  همكاري

 613 193 7  تعداد مقاالت
 722 220 7  ها علمي مشترك با ساير سازمانتعداد توليدات 

 201 6  751 تعداد توليدات علمي مشترك با ساير كشورها
 303 9  886  تعداد توليدات علمي مشترك با صنعت

 100هاي جغرافيايي كمتر از  تعداد توليدات علمي مشترك در مسافت
 266 9  659  كيلومتر

5000جغرافيايي بيشتر ازهايتعداد توليدات علمي مشترك در مسافت
 232 7  783  كيلومتر

دسترسي 
  آزاد

 294 5  888  تعداد مقاالت داراي دسترسي آزاد
 313 7  900  دسترسي آزاد طاليي
 318 6  917  دسترسي آزاد تركيبي

 258 4  828  دسترسي آزاد برنز
 291 7  886  دسترسي آزاد سبز

 139 4  379 وضعيت دسترسي آزاد نامشخص

جنسيتي تنوع

  7  241  693  تعداد كل نويسندگان مقاالت دانشگاه
  7  143  578  تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه به تفكيك جنسيت

  8  325  800 باشدتعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه كه جنسيت آنها مشخص نمي
  7  134  505  تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسيت مرد

  5  166  700  مقاالت دانشگاه با جنسيت زنتعداد نويسندگان 
  اند.  هاي علوم پزشكي و آزاد اسالمي لحاظ نشده در رتبه كشور، رتبه دانشگاه *

  باشد. غير قابل احصاء ميها براي اين دو شاخص  دانشگاه رتبه** 
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  2019 -تفكيك شاخص در هاي جامع برتر ايران دانشگاه مقادير :3جدول 

گروه
  شاخص

  تبريز  شيراز فردوسي مشهد تربيت مدرس تهران عنوان شاخص

  تاثير

 6023 3319 2645 2463 2231  تعداد مقاالت

 32 18 17 11 11  % پراستنادترين توليدات علمي1تعداد مقاالت در 

 225 113 91 73 77  % پراستنادترين توليدات علمي5تعداد مقاالت در 

 478 247 167 169 181  % پراستنادترين توليدات علمي10تعداد مقاالت در 

 2852 1529 1133 1057 1018  % پراستنادترين توليدات علمي50تعداد مقاالت در 

  10445  10485  10091  15553  27600  *  ميانگين امتياز استناد

  1829  1868  2029  2761  5227  *  ميانگين نرماليزه امتياز استناد

  همكاري

 10870 5769 3963 3721 3566  تعداد مقاالت

 8265 4169 2454 2293 2372  ها تعداد توليدات علمي مشترك با ساير سازمان

 1304 1032 1019 965  3563  مشترك با ساير كشورهاتعداد توليدات علمي 

 75 48 52 37  227  تعداد توليدات علمي مشترك با صنعت

هاي جغرافيايي كمتر از تعداد توليدات علمي مشترك در مسافت
 1565 381 267 547  2646  كيلومتر 100

هاي جغرافيايي بيشتر  تعداد توليدات علمي مشترك در مسافت
 801 653 695 510  2268  كيلومتر 5000از 

دسترسي 
  آزاد

 5769 3963 3721 3566  10870  تعداد كل مقاالت دانشگاه

 636 556 553 388  1537  تعداد مقاالت داراي دسترسي آزاد

 237 182 200 120  642  دسترسي آزاد طاليي

 99 64 54 44  222  دسترسي آزاد تركيبي

 148 114 87 100  297  دسترسي آزاد برنز

 390 325 341 214  982  دسترسي آزاد سبز

 380 195 183 132  548  وضعيت دسترسي آزاد نامشخص 

تنوع 
  جنسيتي

 11878 9047 8143 7543  22636  تعداد كل نويسندگان مقاالت دانشگاه

 10622 8087 7352 6582  19975  تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه به تفكيك جنسيت

نويسندگان مقاالت دانشگاه كه جنسيت آنها مشخص تعداد 
 1256 960 791 961  2661  باشد نمي

 8276 6517 5860 5367  16296  تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسيت مرد

 2346 1570 1492 1215  3679  تعداد نويسندگان مقاالت دانشگاه با جنسيت زن

  

  

  



 

٩ 

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

  

   2019 -(گروه تاثير) تعداد مقاالت  بر اساس شاخص اي زمينهبندي  رتبههاي جامع برتر ايران در  : رتبه جهاني دانشگاه4جدول 

  تبريز  شيراز دانشگاه فردوسي مشهد تربيت مدرس دانشگاه تهران نام زمينه رديف

  875  799  818  583  573  پزشكي و بهداشتي علوم بيو  

  441  258  292  206  57  علوم زيستي و علوم زمين   1

  250  348  176  241  58  رياضيات و علوم كامپيوتر  2

  251  260  246  201  70  علوم فيزيكي و مهندسي  3

  -   -   -   -   490  علوم اجتماعي و انساني  4

  
  
  



 

١٠ 

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

  2019و  2018،  2017هاي  (تعداد مقاالت)در سالتاثير هاي برتر ايران بر اساس شاخص  : رتبه دانشگاه5جدول 

  

  به عنوان رتبه كشوري در نظر گرفته شده است. هاي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاهها در ميان  رتبه دانشگاه در اين گزارش، **

  نام دانشگاه  رديف
  **در كشوررتبه   رتبه در آسيا  رتبه در جهان

2017  2018  2019  2017  2018  2019  2017      2018  2019  
  1  1 1  52  50 54  156  195 179  تهران 1
  2  2 2  86  81 80  264  292 272  صنعتي اميركبير  2
  3  4 4  123  121 127  373  408 404  تربيت مدرس 3
  4  3 3  130  110 114  383  369 370  صنعتي شريف  4
  5  5  5  132  129  125  389  409  421  صنعتي اصفهان  5
  6  6  6  137  133  130  409  421  432  علم و صنعت ايران 6
  7  8 7  158  158 151  470  509 478  فردوسي مشهد  7
  8  7 8  174  156 164  508  503 505  شيراز  8
  9  9 9  184  190 194  540  573  607  تبريز 9
  10  10 10  219  223 225  623  669  688  شهيد بهشتي  10
  11  11 11  246  235 239  697  712  717  صنعتي خواجه نصيرالدين 11
  12  12 12  270  269 267  765  776  797  اصفهان  12
  13  13 13  280  284 279  781  800  837  گيالن  13
  14  14  -   287  303  -   793  862  -   كاشان 14
  15  16  -   325  334  -   902  938  -   باهنر كرمانشهيد   15
  16  15  -   331  332  -   911  930  -   سينا بوعلي  16


