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 سیاسبندی جهانی آیگزارشی تحلیلی از رتبه

 

المللی منتشر بندی بیننظام رتبه (1018) 1931پایگاه استنادی علوم جهان اسالم برای نخستین بار در سال 

مقاله در پایگاه اطالعاتی وب  1000هایی ارزیابی شدند که حداقل تنها دانشگاهبندی کرد، در این نظام رتبه

دانشگاه در چهار شاخص  1009بندی این پایگاه، در نخستین رتبهاند. منتشر کرده (Web of Scienceعلوم )

 در جدول زیر محورها و شاخصهای ارزیابی  المللی و نوآوری ارزیابی شدند.های بینپژوهش، آموزش، فعالیت

 ارائه خواهد شد. ISCالمللی بندی بیننظام رتبه

 شاخصوزن  ISCهای ارزیابی شاخصزیر ارزیابی هایشاخص

 پژوهش

 های منتشرشده در سه سالتعداد کل پژوهش 

 ها در سه سالتعداد کل استنادهای پژوهش 

 هاشده پژوهشاستنادهای نورمال 

 های برترتعداد پژوهش 

 تعداد مقاالت چاپ( شده در مجالت کیویکQ1) 

  تعداد مقاالت منتشرشده در مجالتNature  وScience 

06 

 آموزش
 نسبت تعداد دانشجویان به تعداد اعضای هیئت علمی 

 تعداد اعضای هیئت علمی دارای استنادهای برتر در وب علوم 
06 

 المللیهای بینفعالیت

  1010-1012تعداد مقاالت منتشرشده در پایگاه وب علوم در سال 

 های خارجیتعداد مقاالت مشترک با دانشگاه 

 های در نظام شهرت علمی دانشگاه )براساس رتبه دانشگاه

 بندی تایمز، کیواس، شانگهای(رتبه

01 

 نوآوری
 1010-1012شده در تعداد پتنتهای ثبت. 

 های که در پایگاه 1010-1012های صنعتی در د همکاریدرص

 معتبر ثبت شده باشد.
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دانشگاه از کشور ایران  19دانشگاه جهان،  1009سی از میان اسآی جهانی بندیدر نخستین انتشار نظام رتبه

دی را بنها شرایط الزم برای ارزیابی در این نظام رتبهبندی حضور دارند و برخی از دانشگاهر این نظام رتبهد
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های دارد )دانشگاه + در میان ده دانشگاه برتر جامع کشور قرار1001دانشگاه کاشان با رتبه  اند.کسب نکرده

 مشخص شده است(.جامع با رنگ آبی 

ی، تبریز، رازی، شهیدبهشت ای که باید مورد توجه قرار داد این است که دانشگاه کاشان در کنار دانشگاهنکته

 در جدول قرار گرفته است. و به ترتیب حروف الفباگیالن و اصفهان 

 اند.را در کشور به دست آورده 0رتبه کلی  + 1001های دسته دانشگاه

 
Universities Country Rank World Rank 

Islamic Azad University 
1 

400-500 
 University of Tehran 

Tehran University of Medical Sciences 2 500-600 
Amirkabir University of Technology 

3 
600-800 

 
Isfahan University of Technology 
Sharif University of Technology 
Ferdowsi University Mashhad 

4 
800-1000 

 

Iran University Science & Technology 
Shahid Beheshti University Medical Sciences 

Shiraz University 
Tarbiat Modares University 

University of Tabriz 
Iran University of Medical Sciences 

5 
1001+ 

 

Isfahan University Medical Science 
K. N. Toosi University of Technology 
Mashhad University Medical Science 

Razi University 
Shahid Beheshti University 

Shiraz University of Medical Science 
Tabriz University of Medical Science 

University of Guilan 
University of Isfahan 
University of Kashan 
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 تحلیلی از امتیازهای دانشگاه کاشان در شاخصهای مختلف ارزیابی

 

های ، در شاخص فعالیت819خص آموزش رتبه جهانی، در شا 1111در شاخص پژوهش رتبه  کاشاندانشگاه 

 سب کرده است.را ک 1110و در شاخص نوآوری، رتبه  1133المللی رتبه بین
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https://wur.isc.gov.ir/ 


