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  ١يريز برنامه گروه ٣-٦-٢

 

 المللي هاي بين بندي جايگاه رقابتي دانشگاه فردوسي مشهد در رتبه

 :)SIR(بندي سايماگو نظام رتبه )١

 )٢٠١٣(سايماگو  بندي رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام" تعداد مقاالت" رتبه: ١-٣-٦-٢ جدول
 

 دانشگاه فردوسي مشهد ٢بندي سطح رتبه
 جهان اسالم  ودانشگاه برتر ايران 

 )دانشگاه تهران(

 ١ ٧ ملي

 ٢ ٢٨ ميانهخاور

 ١ ٢٧ جهان اسالم

 ١٩٠ ٧٢٧ جهاني

 
 

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

 دانشگاه فردوسي مشهد عنوان شاخص
 جهان اسالم  ودانشگاه برتر ايران 

 )دانشگاه تهران(

 ١٣٧٦٢ ٣٨٣٢ ٣تعداد مقاالت

 ٢٠.١١ ١٧.٨٥ ٤المللي بين هاي همكارينسبت 

 ٠.٨٢ ٠.٧٢ ٥تاثير نرمال شده

 ٢٦.٨٨ ٢١.١١  ٦ مجالت بهترين% ٢٥ميزان انتشار در 

 ٠.٥٣ ٠.٧ ٧پراكندگي تخصصي

 ٨.٧٧ ٧.٢٨ ٨نرخ تعالي

 ٦٤.٤٥ ٦٧.٢٥ ٩رهبري

 ٥.٢٧ ٤.٧٣ ١رهبريدر نرخ تعالي 

                                                
١

از بخش مربوط به واحد " مشهد در تحقق برنامه تفصيلي وضعيت دانشگاه فردوسي"بخش   سازي فرايند بازنگري سند راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد، پيادهبا توجه به آغاز 

هاي عملياتي و اقدامات  يهي است برنامهبد. سازي كامل فرايند بازنگري، فرمت جديد آن ارائه گردد حذف گرديده است تا پس از پياده ١٣٩٢ريزي در سالنامه آماري سال  برنامه

 .گردد تر آن از سال آينده منطبق بر سند راهبردي بازنگري شده احصاء مي هاي مختلف در حال اجرا بوده و آمار و اطالعات دقيق اجرايي مربوط به حوزه

 .اند مد نظر قرار گرفته ي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوريها دانشگاو  موسسات و مراكز آموزش عالي جهان، صرفا ٢٠١٣بندي سال  در كليه سطوح رتبه ٢

 
٣ Output 
٤International Collaboration 
٥Normalized Impact 
٦High Quality Publications 
٧Specialization Index 
٨Excellence Rate 
٩Scientific Leadership 
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 ٢٠١١-٢٠١٣هاي  در سالبندي سايماگو  ظام رتبهدانشگاه فردوسي مشهد در ن" تعداد مقاالت"رتبه : ٣-٣-٦-٢جدول 

 سال

 بندي       سطح رتبه
٢٠١٢ ٢٠١١ 

 

٢٠١٣ 

 

 ٧ ٨ ٨ ملي

 ٢٨ ٤٠ ٥١ ميانهخاور

 ٢٧ ٣٥ ٤٦ جهان اسالم

 ٧٢٧ ١٠٥٣ ١١٩٤ جهاني

 

 

 )WR( بندي وبومتريك نظام رتبه) ٢

 ٢٠١٣  در سال بندي وبومتريك سايت دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه وب رتبه :٤-٣-٦-٢جدول 

 بندي سطح رتبه
 دانشگاه فردوسي مشهد

 دانشگاه برتر ايران

 )دانشگاه تهران(

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 ١ ١ ٥ ٢ ٢ملي

 ١١٥ ٩٢ ٢٩٧ ١٧٤ آسيا

 ٥٧١ ٤٦٨ ١١٥١ ٨١٥ جهاني

 
 
 

 ٢٠١٣  در سالبندي وبومتريك  هاي نظام رتبه وضعيت دانشگاه فردوسي مشهد در شاخص :٥-٣-٦-٢جدول 

 

                                                                                                                                                                              
١Excellence with Leadership 

 .باشد هاي تابع وزارت علوم مي دانشگاهرتبه ملي در بين ٢
٣Presence 
٤Impact 
٥Openness 
٦Excellence 

  عنوان شاخص
 دانشگاه فردوسي مشهد

 دانشگاه برتر ايران

 )دانشگاه تهران(

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 ١٢٤٥ ١٣١٧ ١٢١٠ ١٠٤٩ ٣اندازه صفحات وب

 ٩٦٣ ٩٣٠ ١٩٤٤ ٢٥٠٨ ٤قابليت مشاهده ديگران

 ١١٢٣ ١٢٠ ٤٢٧ ٢٠ ٥هاي قابل دسترسي فايل

 ٣٧٨ ٤٦٢ ٩٧٧ ١١٥٦ ٦برتري
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 ٢٠١١-٢٠١٣هاي  در سال بندي وبومتريك رتبه دانشگاه فردوسي مشهد در نظام رتبه :٦-٣-٦-٢جدول 

 سال /ماه

 بندي سطح رتبه

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ 

 جوالي ژانويه جوالي ژانويه جوالي ژانويه

 ٥ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ١ملي

 ١١٥١ ٨١٥ ٧٤٢ ٦٧٣ ١٠٢٠ ١٠٠٢ جهاني

 

 

 

 

                                                
 .باشد هاي تابع وزارت علوم مي رتبه ملي در بين دانشگاه١


