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 (Leiden Ranking) الیدن بندیرتبه نظام

 تهیه و تدوین: مهناز طالبی

 بندی الیدندرباره نظام رتبه

 ،۷۰۰۲ سال در. است کرده ارائه جدیدی بندیرتبه های شاخص CWTS یدنال دانشگاه فناوری و علم مطالعات مرکز

 یگردآور ینظام برا نیا بر حسب تعداد انتشاراتشان، آغاز به کار کرد. اروپایی دانشگاه ۰۰۰۰با رتبه بندی  مرکز این

 . دهدیرا مورد استفاده قرار م( Web of Science)علوم وب یاستناد گاهیپا ازین ردمو یهاداده

 پردازد.ها از لحاظ علمی در پنج زمینه اصلی میبندی دانشگاهبندی الیدن به رتبهنظام رتبه

 علوم سالمت و زیست و پزشکی 

 ریاضیات و علوم کامپیوتر 

 علوم فیزیک و مهندسی 

  انسانیعلوم اجتماعی و 

 علوم زیستی و زمین 

)سه سال  ۷۰۰2تا  ۷۰۰۰در بازه زمانی  web of scienceمقاله نمایه شده در پایگاه  ۰۰۰۰هایی که حداقل دانشگاه

 . میتوانند وارد شوندبندی بهبندی( دارند در این رتقبل از هر رتبه

 

 بندی الیدننظام رتبه یهااخصش

 یعلم ریتاث

 پراستناد هستند. یعلم داتیتول یدرصد باال۰دانشگاه که جزو  یعلم داتی. تعداد و نسبت تول۰

 پراستناد هستند. یعلم داتیتول یدرصد باال۰۰دانشگاه که جزو  یعلم داتی. تعداد و نسبت تول۷

 پراستناد هستند. یعلم داتیتول یدرصد باال 0۰دانشگاه که جزو  یعلم داتی. تعداد و نسبت تول3

 یافتیاستنادات در نیانگیدانشگاه و م یعلم داتیتول یافتیدر ی. مجموع استنادها2

نرمال شده براساس حوزه  یافتیاستنادات در نیانگیدانشگاه و م یعلم داتیتول یافتیدر ی. مجموع استنادها0

 وسال یموضوع

 



 بندی دانشگاه کاشانسنجی و رتبهکارگروه علم

 یعلم یهمکار

 گریچند دانشگاه د ای کیدانشگاه با  کی یعلم یتعداد و نسبت همکار .۰

 گریچند کشور د ای کیدانشگاه با  کی یعلم یتعداد و نسبت همکار .۷

 گرید یچند سازمان صنعت ای کیدانشگاه با  کی یعلم یتعداد و نسبت همکار .3

 یلومتریک ۰۰۰تا شعاع فاصله کمتر از  یدانشگاه با موسسه ها کی یعلم یتعداد و نسبت همکار .2

 یلومتریک 0۰۰از  شتریتا شعاع فاصله ب یدانشگاه با موسسه ها کی یعلم یتعداد و نسبت همکار

 های کلیشاخص

 ۰ .شده منتشر مقاالت تعداد بیشترین (P) 

 ۷ .مقاله هر دهیاستناد تعداد (PP) 

 3 .مقاالت کل تعداد X مربوطه رشته در آن اثر (P*PP/FCSm) 

 2 .مربوطه رشته در آن اثر میانگین بر تقسیم مقاله هر دهی استناد سرانه (CPP/FCSm) 

 

 بندی الیدنهای ایران در نظام رتبهدانشگاه

بندی الیدن در سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است. چنانچه در سال های ایرانی در نظام رتبهحضور دانشگاه

دانشگاه ایرانی در این نظام  ۰1،  ۷۰۰۲بندی حضور نداشتند اما در سال ایرانی در این نظام رتبههیچ دانشگاه  ۷۰۰۷

 بندی حضور داشتند.رتبه

 
 

 یمدرس، صنعت تیترب ف،یشر یتهران، صنعت یعلوم پزشک ر،یرکبیام یتهران، صنعت یهادانشگاه ۷۰۰۲در سال 

 قاتیعلوم و تحق ،یبهشت دیشه یعلوم پزشک ز،یمشهد، تبر یفردوس راز،یدانشگاه ش ران،یاصفهان، علم و صنعت ا



 بندی دانشگاه کاشانسنجی و رتبهکارگروه علم

به  ازریش یو علوم پزشک النیگ فهان،اص یاصفهان، علوم پزشک ،یطوس نیرالدیخواجه نص ،یبهشت دیتهران، شه

، ۲۹۲، ۲۰۲، ۶11، ۶1۷، ۶01، ۶۰۲، 0۰۹، 0۰3، 23۷، 2۷۰، 2۰1، 3۶۹، 3۷۷، ۷۹۷، ۰۹0 یهادر رتبه بیترت

 قرار گرفتند.بندی الیدن در نظام رتبه 1۶۲و  13۲، 1۰۰

 

 وارد شدند.دانشگاه در نظام رتبه بندی الیدن  ۷3، ۷۰۰1در سال 
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 بندی الیدنوضعیت دانشگاه کاشان در نظام رتبه

 ۰۰31بندی شده است. این دانشگاه با تعداد ، برای نخستین بار وارد این نظام رتبه۷۰۰1دانشگاه کاشان در سال 

جهان را کسب کند. این دانشگاه در میان کل  1۶۷توانست رتبه ( Web of Scienceپژوهش برتر در پایگاه )

 کرده است.را کسب  ام ۹رتبه های جامع وزارت علوم و در میان دانشگاه ۰۲رتبه های کشور دانشگاه
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جهان را کسب  32۰رتبه دانشگاه کاشان در شاخص تعداد استنادهای دریافتی به ازای هر مقاله رتبه اول کشوری و 

 کرده است.
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