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  SIR۱(- ۲۰۱۳(المللي سايماگو  بين موسسه

 مقدمه  
ها و موسسات  دانشگاهساالنه بندي  و رتبه پژوهشي ، ارزيابي2009از سال  )SIR(موسسه اسپانيايي سايماگو 

 8را براساس  موسسه و دانشگاه 2740نيز توانست  2013اين موسسه در سال . پژوهشي سراسر جهان را آغاز نمود
هر . باشد مي 2007-2011هاي  مربوط به سال 2013در ارزيابي سال اطالعات مورد استفاده  .نمايد ارزيابي ،شاخص
اين مؤسسه در . چاپ كرده باشد در اين ارزيابي در نظر گرفته شده است 2011در سال  مقاله 100كه حداقل  دانشگاه

عدد  8به  7ها از  ها و شيوه ارائه نتايج بازنگري انجام داده است به نحوي كه شاخص در شاخصبندي امسال،  رتبه
  .ه استنمود به تفكيك شاخص ارائه كرد افزايش يافته و نتايج را كه تا كنون به صورت كلي اعالم مي

 هاي ارزيابي شاخص  
 (Scopus)بانك داده اسكوپوس  يمنتشر شده بر مبنا يتعداد مقاالت علم :)O(خروجي  .1

 .المللي تهيه شده است نسبتي از خروجي مؤسسه كه با همكاري مؤسسات بين :)IC( يالملل نيب يها يهمكار .2

مقاالت منتشر شده   (Impact Factor)ضريب تاثير يبر مبنا ير علميتاثميانگين نسبت  ):NI(شده  اثر نرمال .3
دانشگاه به معناي آن  براي يك 8/0 نسبت به عنوان مثال .باشد ميا يدر دن ر متوسطيك دانشگاه نسبت به تاثي

 .درصد كمتر از ميانگين جهاني به اين دانشگاه استناد صورت گرفته است20است كه 

برتر  مجالتدر  چاپ شده توسط يك مؤسسه تمقاال درصد :)Q1( بهترين مجالت% 25ميزان انتشار در  .4
 بندي مجالت در سايماگو مطابق رتبه) جدول يباال% 25(

مقدار اين . يك موسسه است علمي هاي موضوعي خروجي توزيعدهنده  نشان :)Spec( تخصصشاخص  .5
هاي آن موسسه  خروجي تمركز موضوعييا پراكندگي دهنده  باشد كه به ترتيب نشان مي 1شاخص بين صفر تا 

 .گردد در اقتصاد محاسبه مي Giniاين شاخص مطابق شاخص . است

اول مقاالت داراي باالترين ارجاع در زمينه % 10يك مؤسسه كه در درصد مقاالت علمي  :)Exc( نرخ تعالي .6
 .قرار دارند تحقيقاتي خود 

به عبارت . در توليد آن دارا بوده استبيانگر تعداد مقاالتي است كه مؤسسه نقش اصلي را : )Lead( رهبري .٧
   .ديگر اين شاخص شامل تعداد مقاالتي است كه نويسنده آن به مؤسسه تعلق دارد

 .نسبتي از مقاالت در نرخ تعالي كه مؤسسه نقش اصلي را در توليد آن دارد ):Ewl( در نرخ تعالي رهبري .٨

  www.scimagoir.comبندي سايماگو   وب سايت نظام رتبه: منبع
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  رتبه دانشگاه فردوسي مشهد به تفكيك شاخص : ۱جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شاخص
 رتبه كشوري

  رتبه منطقه
 )خاورميانه(

 رتبه جهاني

2012 2013 2012 2013  2012  2013  

 897 1053 31 40 9 10  خروجي

 2358 2244 97 89 18 16  المللي هاي بين همكاري

 253 239 64 52 28 25 اثر نرمال شده

 2826 2705 158 156 38 39 بهترين مجالت% 25
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  بر اساس شاخص خروجي برتر ايران   دانشگاهده : ۲جدول 

 رتبه كشوري نام دانشگاه  
  رتبه منطقه

 )خاورميانه(
 رتبه جهاني

  69  1 1  دانشگاه آزاد اسالمي

 190 3 2  دانشگاه تهران

  298  6 3  دانشگاه علوم پزشكي تهران

 379 9 4 دانشگاه صنعتي شريف

 419 13 5 دانشگاه صنعتي اميركبير

 441 17 6 دانشگاه تربيت مدرس

 500 20 7 دانشگاه علم و صنعت ايران

 670 24 8 دانشگاه شيراز

  دانشگاه فردوسي مشهد

7 
در وزارت علوم، (

)تحقيقات و فناوري  30  727  

9  

  737  31 10  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
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 المللي  هاي بين بر اساس شاخص همكاريبرتر ايران   دانشگاهده : ۳جدول 

 رتبه كشوري نام دانشگاه  
  رتبه منطقه

 )خاورميانه(
 رتبه جهاني

  625  43 1  در علوم پايه مطالعات پيشرفتهمؤسسه 

 988 58 2 دانشگاه صنعتي سهند

 1045 60 3 دانشگاه صنعتي اصفهان

 1088 61 4 دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 1113 62 5 دانشگاه صنعت نفت

 1148 63 6 دانشگاه يزد

 1171 64 7  دانشگاه ياسوج

  1184  65 8 دانشگاه صنعتي شريف

  1191  66 9  دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

  1257  68 10  دانشگاه تهران

 1355 77 15  دانشگاه فردوسي مشهد

  

  

  

  



٥ 

ھد کاری از  ی  دو ه  ح و   - دا عاو   
 

  

  

  

  

  

  بر اساس شاخص اثر نرمال شده برتر ايران   دانشگاهده : ۴جدول 

 رتبه كشوري نام دانشگاه  
  رتبه منطقه

 )خاورميانه(
 رتبه جهاني

  97  9 1  دانشگاه كاشان

  111  15 2  دانشگاه صنعتي بابل نوشيرواني

 113 16 3 دانشگاه ياسوج

 120 19 4 دانشگاه صنعتي شيراز

 121 20 5 المللي امام خميني دانشگاه بين

 124 23 6 دانشگاه يزد

  125  24 7  دانشگاه اميركبير

  127  26 8  دانشگاه صنعتي اصفهان

  128  27 9  دانشگاه علم و صنعت ايران

  132  29 10  دانشگاه صنعتي شريف

 160 55 24  دانشگاه فردوسي مشهد
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 بهترين مجالت % ٢٥بر اساس شاخص ميزان انتشار در برتر ايران   دانشگاهده : ۵جدول 

 رتبه كشوري نام دانشگاه  
  رتبه منطقه

 )خاورميانه(
 رتبه جهاني

  541  9 1  در علوم پايه مطالعات پيشرفتهمؤسسه 

  884  17 2  دانشگاه صنعتي سهند

 1030 25 3 دانشگاه صنعتي اصفهان

 1170 38 4 دانشگاه صنعتي شريف

 1172 39 5 دانشگاه رازي

  1214  45 6  دانشگاه شيراز

  1230  47 7  سينادانشگاه بوعلي 

 1290 62 8 دانشگاه تربيت مدرس

  1344  75 9  دانشگاه صنعتي اميركبير

  1345  76 10  دانشگاه كاشان

 1628 130 32  دانشگاه فردوسي مشهد

  

  

  

  



٧ 

ھد کاری از  ی  دو ه  ح و   - دا عاو   
 

  

  

  )ترتيب برحسب شاخص خروجي( هاي برتر ايران به تفكيك هر شاخص دانشگاهامتياز : ۶جدول 

 نام دانشگاه  رديف
  ها شاخصامتياز 

O %IC %Q1 NI Spec %Exc %Lead % Ewl 

 11.09 11.77 0.62 0.6 6.35 69.91 3.58  22467  دانشگاه آزاد اسالمي 1

 13762 20.11 26.88 0.82 0.53 8.77 64.45 5.27  دانشگاه تهران 2

 9810 15.25 23.89 0.69 0.72 6.53 62.05 3.3  دانشگاه علوم پزشكي تهران 3

 8044 21.9 34.29 1 0.74 12.3 70.7 8.32 دانشگاه صنعتي شريف 4

 7167 14.29 29.45 1.07 0.74 13.22 70.41 9.32 دانشگاه صنعتي اميركبير 5

 6935 15.75 30.74 0.84 0.55 9.16 65.77 6.54 دانشگاه تربيت مدرس 6

 6107 13.07 28.48 1.04 0.78 13.31 75.32 9.52 دانشگاه علم و صنعت ايران 7

 4237 18.46 33.14 0.88 0.67 9.01 70.07 6.13 دانشگاه شيراز 8

 3832 17.85 21.11 0.72 0.7 7.28 67.25 4.73  دانشگاه فردوسي مشهد 9

 3745 12.82 24.38 0.66 0.78 5.83 57.04 2.85 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 10

  

  


