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 1SIR (- 2018المللی سایماگو (بین موسسهمعرفی 

 مقدمه •
سراسر  پژوهشی -علمیها و موسسات دانشگاهبندي و رتبه ، ارزیابی2009از سال  )SIRموسسه اسپانیایی سایماگو (

اعالم موسسه  5000براي حدود بندي خود را این موسسه به صورت ساالنه نتایج رتبه. ه استجهان را آغاز نمود
 در ارزیابیمقاله منتشر شده در پایگاه داده اسکوپوس داشته  100بیش از  دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی کههر  .داردمی

، 2موسسات دولتی اصلی موسسات علمی و پژوهشی مورد ارزیابی به چهار دستهشوند. میدر نظر گرفته  این نظام
آنها در میان مجموعه این موسسات  یک ازرتبه جهانی هر بندي شده و تقسیم 5و خصوصی 4، بهداشتی3آموزش عالی

در گزارش گردید، ها در میان مجموعه موسسات ارایه میگذشته که رتبه دانشگاه هايسالبر خالف شود. اعالم می

  حاضر، رتبه هر دانشگاه صرفا در میان موسسات آموزش عالی در نظر گرفته شده است.

 هاي ارزیابیشاخص •

که اولین  2015پس از سال شوند. بندي میهاي ارزیابی این نیز در سه گروه پژوهشی، نوآوري و اجتماعی دستهشاخص
در سال ها ومین بازنگري نیز تعداد و وزن شاخصدهاي ارزیابی این نظام انجام شده است، بازنگري در شاخص

یک هاي پژوهشی حذف شده است. شاخص، یک شاخص از مجموعه اعمال گردیده است. به این ترتیب 2018

یکی از هاي این گروه تغییر یافته است. شده و وزن شاخصهاي گروه نوآوري اضافه شاخص به مجموعه شاخص

ته در سه دس شاخص 12تیب موسسات مورد ارزیابی با به این تر هاي گروه اجتماعی نیز تغییر یافته است.شاخص
 هاي ارزیابی این نظام در ادامه ارایه شده است:معرفی شاخصاند. مورد ارزیابی قرار گرفته

 6هاي پژوهشیشاخص 
 )Scopus(داده اسکوپوس  پایگاه اطالعاتی نمایه شده درتعداد مقاالت علمی  :)%8(با وزن  7خروجی .1

 المللیبینمؤسسات سایر مؤسسه که با همکاري  تعداد مقاالت علمی :)%2(با وزن  8المللیهاي بینهمکاري .2
 تهیه شده است.

                                                           
۱ Scimago Institutions Rankings 

 مانند پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  2
 ها و موسسات آموزش عالیکلیه دانشگاه  3
 ایران مانند انستیتو پاستور  ٤
 .در ایران مصداق ندارد  ٥
 :هاي پژوهشی به شرح زیر استدر شاخص 1720نسبت به سال  2018شناسی سال تغییرات در روش  ٦

  ها حذف شده است. از میان مجموعه شاخص )%13شده (با وزن اثر نرمالشاخص   
۷ Output 
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مطابق ) برتر 25%برتر ( مجالتدر  چاپ شده توسط یک مؤسسه تمقاال درصد: )%2(با وزن  9مقاالت باکیفیت .3
 )1Q( بندي مجالت در سایماگورتبه

اول مقاالت داراي باالترین ارجاع در زمینه  %10یک مؤسسه که در درصد مقاالت علمی : )%2(با وزن  10تعالی .4
 باشد.ها میمقاالت باکیفیت دانشگاه این شاخص نمایانگر .قرار دارند تحقیقاتی خود 

بیانگر تعداد مقاالتی است که مؤسسه نقش اصلی را در تولید آن دارا بوده است. : )%5(با وزن  11علمی رهبري .٥
   آن به مؤسسه تعلق دارد.مسوول به عبارت دیگر این شاخص شامل تعداد مقاالتی است که نویسنده 

 نسبتی از مقاالت در نرخ تعالی که مؤسسه نقش اصلی را در تولید آن :)%13(با وزن  12رهبري در نرخ تعالی .٦
 دارد.

یک موسسه که در بازه زمانی خاص، در تولید  تعداد نویسندگان مجموع :)%5(با وزن  13استعدادهاي علمی .٧
  اند.  مقاالت علمی آن موسسه نقش داشته

 14هاي نوآوريشاخص 

که بر اساس پایگاه  یک موسسه منتشر شده هاي علمیخروجیتعداد : )%10(با وزن  15دانش نوآورانه .1
 PATSTAT  .در اختراعات به آنها استناد شده است 

 Patent پایگاهکه بر اساس  یک موسسههاي علمی کل خروجی از يدرصد :)%10(با وزن  16تاثیر فناورانه .2

Statistical database در اختراعات به آنها استناد شده است. 

    . PATSTAT بر اساس پایگاه  تعداد اختراعات): %10(با وزن  17اختراعات .3

                                                                                                                                                                                           
۸ International Collaboration 
۹ High Quality Publications 
۱۰ Excellence  
۱۱ Scientific Leadership 
۱۲ Excellence with Leadership 
۱۳ Scientific talent pool 

 هاي نوآوري به شرح زیر است:در شاخص 2017نسبت به سال  2018سال شناسی تغییرات در روش  ۱٤

ز به مجموعه نی اختراعاتکاهش یافته است. شاخص  10به  25افزایش و وزن شاخص تاثیرفناورانه از   10به  5وزن شاخص دانش نوآورانه از  

 هاي این گروه اضافه شده است.شاخص
۱٥ Innovative Knowledge 
۱٦ Technological Impact 
۱۷ Patents 
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 18اجتماعیهاي شاخص 

تعداد صفحات مرتبط با آدرس اینترنتی موسسه بر اساس موتور  :)%5(با وزن  19اندازه صفحات وب .1
 جستجوي گوگل

هاي ارجاع شده به سایت دانشگاه بر اساس پایگاه تعداد لینک :)%15(با وزن  20هاي شبکهتعداد زیرشاخه .2
 ahrefsاطالعاتی 

گردد. به عنوان آوري میساله منتهی به دو سال قبل از سال اعالم نتایج جمع 5بازه زمانی  درها کلیه شاخصاطالعات 
هاي مربوط به ما براي شاخصااستفاده شده است.  2012-2016هاي از اطالعات سال 2018بندي سال مثال براي رتبه

 2017ات سال ، از اطالع2018بندي سال تبهرگردد. به عنوان مثال براي ت سال قبل استفاده میسنجی تنها از اطالعاوب
  .استفاده شده است

 نتایج •
هر شود. به این ترتیب ها نیز اعالم میها در هر گروه از شاخصجایگاه دانشگاهکلی هر دانشگاه،  عالوه بر اعالم رتبه

گذاري شده و جایگاه ارزش 100تا  0در طیفی بین  پژوهشی، نوآوري و اجتماعی هايیک از این سه گروه شاخص
ه عنوان بتر باشد از جایگاه بهتري برخوردارند). به صفر نزدیکاین طیف مشخص گردیده است (هر چه  در هادانشگاه

همین داعالم شود، این بدان معناست که آن دانشگاه در  10هاي پژوهشی مثال چنانچه جایگاه دانشگاهی در شاخص
ضعیت ور قابل تفسیري از با توجه به اینکه اطالعات بسیار محدود و غی گرفته است.ها قرار از شاخص آن گروهصدك 

ها هاي کلی دانشگاههاي ارزیابی ارایه شده است متاسفانه امکان تحلیل علل و عوامل تغییر رتبهدر شاخص هر دانشگاه
 باشد.میسر نمی

 

 www.scimagoir.comبندي سایماگو  منبع: وب سایت نظام رتبه

                                                           
 هاي اجتماعی به شرح زیر است:در شاخص 0172نسبت به سال  2018شناسی سال تغییرات در روش  ۱۸

 (با وزن ثابت) شده است. هاي وروديدامنه لینکجایگزین شاخص  هاي شبکهزیرشاخهشاخص تعداد 
۱۹ Web size 
۲۰ Number of Bench Nets 

http://www.scimagoir.com/
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  در میان موسسات آموزش عالی 2018تا  2013سال  کشور  از هاي برتر جامعدانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاهجهانی رتبه : 1جدول  

 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 نام دانشگاه 
2018 

 2017عملکرد نسبت به سال  رتبه

پله نزول  4 291 287 300 301 303 313 تهران  

پله نزول 22 407 385 387 401 374 403 تربیت مدرس  

پله نزول 60 465 405 469 455 459 482 فردوسی مشهد  

پله نزول  8 475 467 482 480 482 499 تبریز  

 پله نزول  2   479 477 469 463 456 472 شیراز

پله نزول 28 502 474 481 476 474 493 شهید بهشتی  
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  2018و  2017 -در میان موسسات آموزش عالی  هاي برتر ایراندانشگاهرتبه جهانی : 2جدول 

 )وزش عالی، بهداشتی و خصوصیدر رتبه جهانی، رتبه هر دانشگاه در میان موسسات آموزش عالی (شامل موسسات دولتی،  ٭
 لحاظ شده است.  

 2018 2017 نام دانشگاه ردیف

 291 287 تهران 1

 327 324 علوم پزشکی تهران 2

 399 388 صنعتی شریف 3

 401 390 صنعتی امیر کبیر 4

 407 385 تربیت مدرس 5

 439 423 صنعتی اصفهان 6

 450 418 علم و صنعت ایران 7

 458 441 علوم پزشکی تبریز 8

 465 405 فردوسی مشهد 9
 475 467 تبریز 10

 477 424 علوم پزشکی شهیدبهشتی 11

 479 477 شیراز 12

 484 496 یاسوج 13

 484 463 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات 14

 490 499 صنعتی نوشیروانی بابل 15

 492 490 مشهد علوم پزشکی 16

 502 474 شهید بهشتی 17

 506 511 اصفهان 18

 507 501 کاشان 19

 507 499 اصفهان علوم پزشکی 20
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 2018 -دكبر اساس واحد ص ي ارزیابیهاشاخص در هاي برتر ایراندانشگاهجهانی جایگاه : 3جدول 

 هامجموع شاخص نام دانشگاه ردیف
هاي شاخص

 پژوهشی

هاي شاخص

 نوآوري

 هايشاخص

 تاثیر اجتماعی 

 16 50 6 14 تهراندانشگاه  1

 25 49 7 17 دانشگاه علوم پزشکی تهران 2

 17 62 11 27 صنعتی شریفدانشگاه  3

 40 62 11 28 صنعتی امیر کبیردانشگاه  4

 39 53 12 28 تربیت مدرسدانشگاه  5

 42 60 15 35 صنعتی اصفهاندانشگاه  6

 45 69 14 38 علم و صنعت ایراندانشگاه  7

 53 50 24 40 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 8

 36 63 21 42 فردوسی مشهددانشگاه  9

 58 67 20 45 تبریزدانشگاه  10

 39 74 19 45 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  11

 47 69 21 46 شیراز دانشگاه 12

 82 67 22 47 یاسوج دانشگاه 13

 64 77 19 47 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات 14

 80 76 21 50 صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه 15

 47 72 28 54 شهید بهشتی دانشگاه 16

 53 60 42 56 اصفهان دانشگاه 17

 66 70 31 56 کاشان دانشگاه 18

 51 69 33 56 اصفهان دانشگاه علوم پزشکی 19

 73 59 43 57 رازي دانشگاه 20
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 2018 - در میان موسسات آموزش عالی هاي برتر خاورمیانهدانشگاهرتبه جهانی : 4جدول 

 رتبه در جهان نام کشور نام دانشگاه ردیف

 189 عربستان سعودي علم و صنعت ملک عبداهللادانشگاه  1

 204 عربستان سعودي ملک عبدالعزیزدانشگاه  2

 291 ایران تهراندانشگاه  3

 327 ایران علوم پزشکی تهران دانشگاه  4

 372 قطر کالج پزشکی ویل کرنل در قطر 5

 373 مصر قاهرهدانشگاه  6

 383 عربستان سعودي دانشگاه نفت و معدن ملک فهد 7

 399 ایران صنعتی شریفدانشگاه  8

 401 ایران صنعتی امیرکبیردانشگاه  9

 402 ترکیه بیلکنتدانشگاه  10

 407 ایران تربیت مدرس دانشگاه  11

 410 ترکیه صنعتی خاورمیانهدانشگاه  12

 419 امارات متحده عربی 21موسسه علم و صنعت مسدر 13

 419 مصر دانشگاه آلمانی در قاهره 14

 424 ترکیه دانشگاه صنعتی استابول 15

 432 ترکیه دانشگاه کوك 16

 433 ترکیه سابانچی دانشگاه 17

 434 لبنان دانشگاه آمریکایی بیروت 18

 434 مصر پنژا -دانشگاه علم و صنعت مصر 19

 436 ترکیه دانشگاه استانبول 20

                                                           
21 Masdar Institute of Science and Technology  

http://scimagoir.com/institution.php?idp=70784


 

۹ 
 

 

 

 2018-س واحد صدكي ارزیابی بر اساهاشاخص در هاي برتر خاورمیانهدانشگاهجهانی جایگاه : 5جدول 

 هامجموع شاخص نام دانشگاه ردیف
هاي شاخص

 پژوهشی

هاي شاخص

 نوآوري

 هايشاخص

 تاثیر اجتماعی 

 29 8 7 8 عبداهللاعلم و صنعت ملک دانشگاه  1

 32 26 4 9 ملک عبدالعزیزدانشگاه  2

 16 50 6 14 تهراندانشگاه  3

 25 49 7 17 علوم پزشکی تهران دانشگاه  4

 70 13 48 23 کالج پزشکی ویل کرنل در قطر 5

 30 46 11 23 قاهرهدانشگاه  6

 32 30 18 25 دانشگاه نفت و معدن ملک فهد 7

 17 62 11 27 صنعتی شریفدانشگاه  8

 40 62 11 28 صنعتی امیرکبیردانشگاه  9

 18 28 28 28 بیلکنتدانشگاه  10

 39 53 12 28 تربیت مدرس دانشگاه  11

 12 49 17 29 صنعتی خاورمیانهدانشگاه  12

 51 34 23 31 موسسه علم و صنعت مسدر 13

 64 17 69 31 دانشگاه آلمانی در قاهره 14

 20 52 17 32 استابولدانشگاه صنعتی  15

 27 36 29 33 دانشگاه کوك 16

 26 32 37 34 سابانچی دانشگاه 17

 26 44 22 34 دانشگاه آمریکایی بیروت 18

 82 27 41 34 اپنژ -دانشگاه علم و صنعت مصر 19

 26 58 16 35 دانشگاه استانبول 20
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 2018 -جهانهاي برتر : دانشگاه6جدول 

 

 

 

 نام کشور نام دانشگاه ردیف

 ایالت متحده آمریکا هاروارددانشگاه  1

 ایالت متحده آمریکا استنفورددانشگاه  2

 ایالت متحده آمریکا موسسه صنعتی ماساچوست 3

 چین شینگهوادانشگاه  4

 ایالت متحده آمریکا هاپکینزجاندانشگاه  5

 ایالت متحده آمریکا میشیگاندانشگاه  6

 انگلستان اکسفورددانشگاه  7

 ایالت متحده آمریکا واشنگتندانشگاه  8

 چین جیانگژدانشگاه  9

 کانادا تورنتودانشگاه  10

 چین پکندانشگاه  11

 ایالت متحده آمریکا انجلسکالیفرنیا، لسدانشگاه  12

 ایالت متحده آمریکا کالیفرنیا، برکلیدانشگاه  13

 کنگهنگ کنگهنگ دانشگاه 14

 ایالت متحده آمریکا پنسیلوانیادانشگاه  15

 چین جیوتانگ شانگهاي دانشگاه 16

 ایالت متحده آمریکا دیگوکالیفرنیا، سندانشگاه  17

 انگلستان کالج لندندانشگاه  18

 انگلستان کمبریجدانشگاه  19

 ایالت متحده آمریکا کرنلدانشگاه  20



 

۱۱ 
 

 

 2018-واحد صدك بر اساس هاي ارزیابیدر شاخصهاي برتر جهان دانشگاه: جایگاه جهانی 7جدول 

 هامجموع شاخص نام دانشگاه ردیف
هاي شاخص

 پژوهشی

هاي شاخص

 نوآوري

 هايشاخص

 تاثیر اجتماعی 

 1 1 1 1 هاروارددانشگاه  1

 1 1 1 1 استنفورددانشگاه  2

 1 1 1 1 موسسه صنعتی ماساچوست 3

 4 2 1 1 شینگهوادانشگاه  4

 2 2 1 1 هاپکینزجاندانشگاه  5

 1 4 1 1 میشیگاندانشگاه  6

 1 4 1 1 اکسفورددانشگاه  7

 1 3 1 1 واشنگتندانشگاه  8

 7 2 1 1 جیانگژدانشگاه  9

 2 5 1 1 تورنتودانشگاه  10

 4 2 1 1 پکندانشگاه  11

 1 3 1 1 انجلسکالیفرنیا، لسدانشگاه  12

 1 4 1 1 کالیفرنیا، برکلیدانشگاه  13

 4 4 1 1 کنگهنگ دانشگاه 14

 1 3 1 1 پنسیلوانیادانشگاه  15

 5 2 1 1 جیوتانگ شانگهاي دانشگاه 16

 2 2 1 1 دیگوکالیفرنیا، سندانشگاه  17

 2 6 1 1 کالج لندندانشگاه  18

 1 5 1 1 کمبریجدانشگاه  19

 1 3 1 1 کرنلدانشگاه  20

 
 
 
 
 


