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 ريزي برنامه واحد ٣-٥-٢

 

 مشهد در تحقق برنامه تفصيلي دانشگاه فردوسيوضعيت ) الف

 )هاي عملياتي برنامه(سند راهبردي تحقق  ميزان: ١-٣-٥-٢جدول 

 سال

 

 نام حوزه

و  ٩٠(سال اول برنامه تفصيلي دو 

٩١( 

مورد انتظار 

 )درصد(

 انجام شده 

 )درصد(

 حوزه رياست

 ٢٩ ٥١ عمومي عمومي دفتر رياست و روابط

 ٢٥ ٧٥ دفتر نظارت و ارزيابي

 ٢٠ ٥٢ المللي هاي علمي بين دفتر همكاري

 ٩ ١١ الملل پرديس بين

 ٣١ ٥٤ معاونت اداري و مالي

 ٩ ٤٣ تحصيالت تكميليمعاونت آموزشي و 

 ٢٧ ٥٣ معاونت پژوهش و فناوري

و  معاونت دانشجويي

 فرهنگي

 ٢٣ ٥٦ معاونت دانشجويي

 ٢٣ ٣٧ معاونت فرهنگي

 ٣٧ ٥٩ برنامه و  معاونت طرح

 

 )اقدامات اجرايي(ساله اول  ٥تفضيلي  تحقق برنامه ميزان :٢-٣-٥-٢جدول 

 سال

 نام حوزه

برنامه ميزان تحقق در دوسال اول 

 )١٣٩٠-٩١(تفصيلي 

 )درصد(

 حوزه رياست

 ٦٤ بط عموميادفتر رياست و رو

 ٢٥ دفتر نظارت و ارزيابي

 ٣٤المللي  هاي علمي بين دفتر همكاري

 ٧٢ الملل پرديس بين

 ٥٥ معاونت اداري و مالي

 ٢٨ معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

 ٥٥ معاونت پژوهش و فناوري

و  معاونت دانشجويي

 فرهنگي

 ٤٥ معاونت دانشجويي

 ٧٣ معاونت فرهنگي

 ٦٩ برنامه و  معاونت طرح
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 المللي هاي بين بندي جايگاه رقابتي دانشگاه فردوسي مشهد در رتبه) ب

 :)SIR(بندي سايماگو نظام رتبه )١

 )٢٠١٢(سايماگو  بندي رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه: ٣-٣-٥-٢جدول

 دانشگاه فردوسي مشهد بندي سطح رتبه
دانشگاه برتر ايران 

 )دانشگاه تهران(

دانشگاه برتر جهان 

 اسالم

 ١ ١ ٨ ١ملي

 ٥ ٥ ٤٢ ميانهخاور

 ١ ١ ٣٨ ١جهان اسالم

 ٢٥٩ ٢٥٩ ١٠٨٤ جهاني

 

 

 

 

 

 

 *)٢٠١٣(بندي سايماگو  رتبهدانشگاه فردوسي مشهد در نظام " تعداد مقاالت"رتبه : ٤-٣-٥-٢جدول 

 دانشگاه فردوسي مشهد بندي سطح رتبه
دانشگاه برتر ايران 

 )دانشگاه تهران(

دانشگاه برتر جهان 

 اسالم

 1 1 7 ١ملي

 3 3 31 خاور ميانه

 1 1 27 ١جهان اسالم

 226 226 897 جهاني

اطالعات را صرفاً به تفكيك  ٢٠١٣بندي سايماگو در سال  از آن است كه نظام رتبه ناشي ٣-٣-٥-٢با جدول  ٤-٣-٥-٢تفاوت اطالعات در جدول *

 .ها ارائه نشده است شاخص منتشر كرده و رتبه كلي دانشگاه

 

 

 

 

 

 

                                                
 .باشد هاي تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می رتبه ملی و جهان اسالم در بین دانشگاه١
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 )٢٠١٢(سايماگو  بندي رتبه نظام هاي شاخص دانشگاه فردوسي مشهد در وضعيت :٥-٣-٥-٢جدول 

 دانشگاه فردوسي مشهد عنوان شاخص
دانشگاه برتر ايران 

 )دانشگاه تهران(

 دانشگاه برتر جهان اسالم

 )دانشگاه تهران(

 ١١٥٣٥ ١١٥٣٥ ٢٩٢٧  ٢ تعداد مقاالت

 ١٩.٥ ١٩.٥ ١٧.٩ ٣المللي بين هاي همكاري

 ٠.٨ ٠.٨ ٠.٨ ٤تاثير نرمال شده

بهترين % ٢٥ميزان انتشار در 

 ٥مجالت

٢٥.٤ ٢٥.٤ ٢١.١ 

 ٠.٦ ٠.٦ ٠.٧ ٦پراكندگي تخصصي

 ٩.٣ ٩.٣ ٧.٥ ٧نرخ تعالي

 ٧٥٤٥ ٧٥٤٥ ١٩٩٢ ٨رهبري

 

 *)٢٠١٣(سايماگو  بندي رتبه نظام هاي شاخص دانشگاه فردوسي مشهد در وضعيت: ٦-٣-٥-٢جدول 

 عنوان شاخص
 دانشگاه برتر جهان اسالم دانشگاه برتر ايران دانشگاه فردوسي مشهد

 نام دانشگاه مقدار نام دانشگاه مقدار مقدار

 دانشگاه آزاد اسالمي ٢٢٤٦٧ دانشگاه آزاد اسالمي ٢٢٤٦٧ ٣٨٣٢ تعداد مقاالت

 ٣٦.٠٤ ١٧.٨٥ المللي بين هاي همكاري
مؤسسه مطالعات پيشرفته در 

 علوم پايه
٨٣.٣٥ 

مركز تحقيقات 

سالمت و جمعيت 

 )بنگالدش(

 ١.٩٦ دانشگاه كاشان ١.٣٥ ٠.٧٢ تاثير نرمال شده
دانشگاه دوگاس 

 )تركيه(

بهترين % ٢٥ميزان انتشار در 

 مجالت
٥٢.٤٣ ٢١.١١ 

مؤسسه مطالعات پيشرفته در 

 علوم پايه
٦٤.٢٦ 

مركز تحقيقات 

سالمت و جمعيت 

 )بنگالدش(

 - - - - ٠.٧ پراكندگي تخصصي

 - - - - ٧.٢٨ نرخ تعالي

 - - - - ٦٧.٢٥ رهبري

 - - - - ٤.٧٣ ٩رهبري در نرخ تعالي

شاخص،  ٤اطالعات را به تفكيك شاخص و كشور، صرفاً براي  ٢٠١٣بندي سايماگو در سال  ناشي از آن است كه نظام رتبه  ٥-٣-٥-٢با جدول  ٦-٣-٥-٢تفاوت در جدول  *

 .منتشر كرده است

                                                
٢ Output 
٣ International Collaboration 
٤ Normalized Impact 
٥ High Quality Publications 
٦ Specialization Index 
٧ Excellence Rate 
٨ Scientific Leadership 
٩ Excellence with Leadership 
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 ٢٠١٠-٢٠١٢ هاي در سال بندي سايماگو دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه رتبه: ٧-٣-٥-٢جدول

 سال                                 

 بندي            سطح رتبه
٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 ٨ ٨ ٩ ١ملي

 ٤٢ ٢٨ ٣٤ خاور ميانه

 ٣٨ ٥١ ٥٧ ١جهان اسالم

 ١٠٨٤ ١٢٦١ ١٣٩٧ جهاني

 

 * ٢٠١٠-٢٠١٣هاي  بندي سايماگو در سال دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه" تعداد مقاالت"رتبه : ٨-٣-٥-٢جدول 

 سال                         

      بندي       سطح رتبه
٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 ٧ ٨ ٨ ٨ ١ملي

 ٣١ ٤٠ ٥١ ٦٠ خاور ميانه

 ٤٦ ٥٢ ١جهان اسالم

 

٢٧ ٣٥ 

 ٨٩٧ ١٠٥٣ ١١٩٤ ١٣٥٨ جهاني

اطالعات را صرفاً به تفكيك  ٢٠١٣بندي سايماگو در سال  از آن است كه نظام رتبه ناشي ٧-٣-٥-٢با جدول  ٨-٣-٥-٢جدول تفاوت اطالعات در *

 .ها ارائه نشده است شاخص منتشر كرده و رتبه كلي دانشگاه

 

 )WR( بندي وبومتريك نظام رتبه) ٢

 )٢٠١٣ جوالي( بندي وبومتريك سايت دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه وب رتبه :٩-٣-٥-٢جدول 

 دانشگاه فردوسي مشهد بندي سطح رتبه
 دانشگاه برتر ايران

 )دانشگاه تهران(

 ١ ٦ ملي

 ١١٥ ٢٩٧ آسيا

 ٥٧١ ١١٥١ جهاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .باشد و فناوري ميهاي تابع وزارت علوم، تحقيقات  رتبه ملي و جهان اسالم در بين دانشگاه ١
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 )٢٠١٣ جوالي(بندي وبومتريك  هاي نظام رتبه وضعيت دانشگاه فردوسي مشهد در شاخص :١٠-٣-٥-٢جدول 

 

 

 ٢٠١١-٢٠١٣ هاي در سال بندي وبومتريك رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه :١١-٣-٥-٢جدول 

 سال /ماه

 بندي سطح رتبه

٢٠١١ 

 )ژانويه(

٢٠١١ 

 )جوالي(

٢٠١٢ 

 )ژانويه(

٢٠١٢ 

 )جوالي(

٢٠١٣ 

 )ژانويه(

٢٠١٣ 

 )جوالي(

 ٦ ٣ ٤ ٣ ٢ ٢ ملي

 ١١٥١ ٨١٥ ٧٤٢ ٦٧٣ ١٠٢٠ ١٠٠٢ جهاني

 

 دانشگاه فردوسي مشهد  عنوان شاخص
 دانشگاه برتر ايران

 )دانشگاه تهران(

 ١٢٤٥ ١٢١٠ اندازه صفحات وب

 ٩٦٣ ١٩٤٤ قابليت مشاهده ديگران

 ١١٢٣ ٤٢٧ هاي قابل دسترسي فايل

 ٣٧٨ ٩٧٧ برتري


